ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2564
------------------------------------ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2563 มีมติให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/
ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่ว ย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกอบกับหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
1.1 ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย วุ ฒิ ปริญ ญาตรีทางการศึ กษา หรือทางอื่ นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
1.2 ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย วุ ฒิ ปริญ ญาตรีทางการศึ กษา หรือทางอื่ นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
1.3 ตาแหน่งครูผู้ช่วย สาหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลั กสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่จะดำเนินกำรคัดเลือก จานวน 51 อัตรา ดังนี้
1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 3 อัตรา
2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน 4 อัตรา
3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 8 อัตรา
4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 8 อัตรา
5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา
จานวน 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
จานวน 4 อัตรา
7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา
จานวน 6 อัตรา
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-28. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย
9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
10. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์
11. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
12. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
13. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา
15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาแนะแนว
โดยมีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรค
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6 ) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ระหว่ า งถู ก สั่ งพั ก ราชการ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่ เป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกเพราะกระทาผิ ดวินั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็น ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
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-32.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาทางการศึ ก ษาหรื อ ปริ ญ ญาอื่ น ที่ ก.ค.ศ. รั บ รองเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภา
ออกให้ และยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่ หลังวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย
ทั้งนี้ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
2.3 ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง
ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหั สถ์ สั่ ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๓๘
2.4 ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งพนั ก งานราชการ ลู ก จ้ างประจ า ครูส อนศาสนาอิ ส ลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริ การ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา* และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน ตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานไม่น้อยกว่ำสำมปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมี ภำระงำนกำรสอนตำม
ตำรำงสอน ไม่น้ อยกว่ำ 5 คำบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสั ปดำห์ ซึ่งการนับ ระยะเวลาปฏิ บั ติงานทุก ตาแหน่ ง
ดั ง กล่ า ว ให้ นั บ ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานในทุ ก ต าแหน่ ง รวมกั น ได้ แม้ ว่ า จะปฏิ บั ติ งานต่ า งสถานศึ ก ษ าหรื อ
ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ตาม
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มี
อานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
ให้ พิจารณานั บหน่ วยกิต Transcript ของผู้ สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวั นที่ 18 เมษายน 2556 และหนั งสื อ
ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวัน ที่ 29 มี น าคม 2560 ทั้ งนี้ ให้ ค ณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้
ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558
* เงินรำยได้ของสถำนศึกษำ หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบั ญชีของ
สถานศึกษา และนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
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-43. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บ การคั ด เลื อก ให้ Download ใบ สมั ครได้ ที่
http://www.pbipeo.go.th/ และยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองพร้ อมเอกสารประกอบ ณ ห้ องประชุ ม ส ำนั กงำน
ศึกษำธิกำรจั งหวัดเพชรบุ รี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้ำนหมอหลัด ถนนบำงจำก-หนองปลำไหล ตำบล
วังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มีนำคม 2564 เวลำ 08.30 น. –
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
3.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
ให้นาเอกสารและหลักฐานที่เป็นฉบับจริง และฉบับสาเนา อย่างละ 1 ชุด พร้อม
รับ รองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย (ทั้งด้านหน้าและด้านหลั งถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสาร
ตามลาดับ ดังนี้
1. ใบสมัครตามแบบที่กาหนดแนบท้ายประกาศ
2. รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าสาเร็จการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใช้ได้เฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึกษาและ
ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
กรณี ที่ มีวุฒิ ป ริญ ญาตรี ต่อ เนื่ องจากวุฒิ อ นุ ปริญ ญา ต้อ งน าประกาศนี ยบั ต ร
คุณ วุฒิ อนุ ป ริญ ญา เช่น วุฒิ ปวส. วุฒิ ปวท. และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย
ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะสมัคร มายื่นในวันสมัครด้วย
4. ระเบี ย นแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบั บ ภาษาไทย ที่ ระบุ ตามกลุ่ มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะสมัคร ในกรณีที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
4.1 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี และหลั ก สู ต ร 5 ปี
ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4.2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี 2 ปี หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง ต้ อ งศึ ก ษา
เนื้ อ หาวิช านั้ น ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 หน่ ว ยกิ ต และในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรือ เที ย บเท่ า
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้ำที่ผู้สมัครสอบ ที่จะต้องให้สถำบันกำรศึกษำที่ผู้สมัครสำเร็จ
กำรศึ ก ษำออกเอกสำรหรื อ หนั งสื อ รั บ รองรำยวิ ช ำในกลุ่ ม วิ ช ำ หรื อ ทำง หรื อ สำขำวิ ช ำเอกที่ ส มั ค ร
และแจงรำยละเอียดเป็ นรำยวิชำว่ำสำมำรถนำมำประกอบกำรพิจำรณำนับหน่วยกิตได้ และรำยวิชำที่
นำมำนับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่ประกำศรับสมัคร ให้นำมำ
ประกอบกำรสมัครด้วย ดังตัวอย่ำงแนบท้ำยประกำศ
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
6. บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
7. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
/8. ใบอนุญาต...

-58. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้
และยังไม่หมดอายุและใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลื อกวัน
สุดท้าย และเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้
8.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
8.2 ส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-service) ซึ่ ง ผ่ า น
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
9. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่
วันรับการตรวจร่างกายจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
ดังนี้
9.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
9.2 วัณโรคในระยะติดต่อ
9.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
9.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
9.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
10. สาเนาเอกสารรับรองคุณ วุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิ ที่ใช้ส มัครสอบ
คัดเลือก(ผู้สมัครคัดเลือกสามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ที่เว็บไซต์ สานักงาน
ก.ค.ศ. www.otepc.go.th คลิ ก หั ว ข้ อ “สารสนเทศข้ า ราชการครู ” และคลิ ก หั ว ข้ อ “คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง”)
11. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส
12. ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่มีภาระงาน
การสอนไม่น้ อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ โดยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็น ผู้ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้องของเอกสำรทุกหน้ำ
13. แบบรายงานประวัติก ารปฏิ บั ติ งานการสอน ตามแบบที่ กาหนด (เอกสำร
หมำยเลข 1) ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน พร้อมแนบเอกสารประกอบ (คาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำรทุกหน้ำ กรณีไม่มีผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำให้ผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำม
รับรอง)
กรณี ที่เป็น อัตรำจ้ำ งหรือลูกจ้ ำงจำกเงิน รำยได้สถำนศึกษำ ต้องมีห นังสื อ
รับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษาด้วย (หนังสือรับรองแนบท้ำยเอกสำรหมำยเลข 1) และให้แนบสาเนา
คาสั่ งหรือสั ญ ญาจ้ างที่ มีการระบุ ว่าจ้ างด้ว ยเงิน รายได้ส ถานศึกษา พร้อมหลั กฐานการจ่ายค่าจ้างด้ วยเงิน
รายได้สถานศึกษา โดยแนบสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน (เงินรายได้สถานศึกษา) และใบสาคัญ
รับเงิน(แนบทุกเดือนที่มีการจ้างตามสัญญาจ้าง) หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546
/หรือระเบียบ...

-6หรื อ ระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว่าด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ เงิน รายได้
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา พ.ศ. 2549 และประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนาเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2551 (ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกหน้ำ)
(สาหรับการจ้างด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา ต้องสาเนาหลักฐานที่แสดงว่า
เป็ น เงิน รายได้ ข องสถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ ไว้ และน าเข้าระบบบั ญ ชีข องสถานศึก ษานั้ น ตามระยะเวลาที่ จ้ าง
โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองมาเป็นหลักฐานของการสมัครด้วย)
14. แบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมเอกสารประกอบการประเมิน (ภาค ค)
(เอกสำรหมำยเลข 2) ซึ่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกหน้ำ
ตามองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบแนบท้าย
ประกาศนี้ พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำกระดำษทุกแผ่น จำนวน 3 ชุด และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร ขอให้ ผู้ ส มัครเรีย งล าดั บ ตามหั ว ข้อองค์ ประกอบ/ตัว ชี้วัด ที่ก าหนดและให้ แนบหลั กฐานประกอบ
การพิจารณาในระดับที่สูงที่สุดเพียงระดับเดียวในแต่ละหัวข้อ
15. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ 9 (ลั บ ) ตามองค์ ป ระกอบ
การประเมินตัวชี้วัด ตามแบบที่กาหนด โดยให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทาการประเมินผู้สมัครคัดเลือกตาม
รายการประเมิน และทาสาเนาแบบประเมินไว้เป็นหลักฐาน เก็บไว้ที่สถานศึกษา จานวน 1 ฉบับ และให้นำ
แบบประเมินฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตรำลับพร้อมให้ผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำลงลำยมือชื่อกำกับ
สำหรับนำมำยื่นในวันสมัคร
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รรายใดปกปิ ด หรื อ แจ้ งข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ โดยเจ้ าหน้ าที่ รับ สมั ค ร
ไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ ใ นขณะรั บ สมั ค รและได้ รั บ สมั ค รไว้ หากภายหลั ง ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ พ บว่ า
ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
4.1 ปริ ญ ญาหรือ หนั งสื อ รับ รองและระเบี ยนแสดงผลการเรียนที่ แสดงว่าเป็ น ผู้ มี วุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
4.2 ผู้ ส มัครเข้ารับ การคัดเลื อกจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็ น ผู้มีคุณ สมบั ติทั่วไปและมีคุณ สมบั ติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
4.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขต
การจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้ห น่วยจัดสอบทราบ
ภายใน 7 วัน
4.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
4.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
/4.6 ผู้สมัคร...

-74.6 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งแต่ งกายสุ ภ าพเรีย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย มและประพฤติ ต นเป็ น
สุภาพชน
4.7 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตนตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์
หรือหน้ำกำกผ้ำทุกครั้งเมื่อมำติดต่อกับหน่วยรับสมัครสอบ ทั้งนี้ หำกผู้สมัครเดินทำงมำจำกจังหวัดในพื้นที่
ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นจำนวนมำก หรือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงตำมประกำศศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) จะต้องปฏิบัติตนตำมมำตรกำรของ
จังหวัดนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลกำรปฏิบัติตนตำมมำตรกำรด้วยตนเอง และขอให้ผู้สมัคร
ให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริงกับเจ้ำหน้ำที่ตรวจคัดกรองของหน่วยรับสมัครสอบด้วย
อนึ่ ง หน่ ว ยรั บ สมั ค รสอบได้ จั ด สถำนที่ ส ำหรั บ ให้ ผู้ ส มั ค รทุ ก รำยนั่ ง รอขณะ
เจ้ ำหน้ำที่รับสมัครตรวจเอกสำร โดยจั ดพื้ นที่ตำมวิธีกำรเว้น ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)
ทั้งนี้ หน่วยรับสมัครสอบไม่อนุญำตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำภำยในบริเวณสถำนที่รับสมัครสอบ
4.8 คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัดเพชรบุรี จะไม่รับ สมั ครหากผู้ ส มัครยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การคัดเลือก พร้อมสถานที่สอบและห้องสอบ ภำยในวันที่ 9 เมษำยน 2564 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ตาบลวังตะโก อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/
6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
หลั ก สู ต รและวิธีการคัด เลื อก จะด าเนิ น การคัด เลื อกตามหลั กสู ตรการคั ดเลื อ กบุ ค คล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูต รโดยวิธีก าร
สอบข้อเขีย นใน ภาค ก และภาค ข โดยการประเมินประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ อานวยการ
สถานศึกษา และสัมภาษณ์ในภาค ค รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/7. วัน เวลา ...

-87. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
จะด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กโดยการสอบตามตารางสอบที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
ภำค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 24 เมษำยน 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.

วิชำที่สอบ
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 24 เมษำยน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 15.00 – 16.00 น.

วิชำที่สอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ

ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

คะแนนเต็ม

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง
จากผู้อานวยการสถานศึกษา

50 คะแนน

วันอำทิตย์ที่ 25 เมษำยน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สัมภาษณ์

50 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบคัดเลือก และห้องสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป
/8. เกณฑ์การตัดสิน...

-98. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กต้ อ งได้ ค ะแนนแต่ ล ะภาคไม่ ต่ ากว่า ร้อ ยละหกสิ บ โดยประกาศผล
การคัดเลือกเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีกให้จับสลาก
9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
จาแนกตามกลุ่ มวิช า หรือทาง หรื อสาขาวิช าเอก โดยเรียงล าดับ ที่จากผู้ ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมาก
ไปหาน้อย ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2564 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2
บ้ านหมอหลั ด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวั ง ตะโก อ าเภอเมื อ งเพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
ทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/
10. กำรเรียกตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลาดับที่
ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ให้ ค รบตามจ านวนต าแหน่ ง ว่ า งที่ ป ระกาศไว้ โดยไม่ มี ก ำรขึ้ น บั ญ ชี โดยใช้ ป ระกาศ
ผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยกาหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แต่ไม่เกิน สิ บ วัน นั บ แต่วัน ประกาศผลการคั ดเลื อก จึงเป็นหน้าที่ ของผู้ ผ่ านการคัดเลื อกที่จะต้องรับทราบ
ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการในครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศไว้
โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน
การศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
11.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้ารับการคัดเลื อกเป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติตามที่
กาหนดในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่ง บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ มิได้
11.3 กรณี ผู้ได้รั บ คัดเลื อกไม่สามารถไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับ การบรรจุและแต่งตั้ง
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามวัน และเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

/ทั้งนี้ ...

- 10 ทั้งนี้ การดาเนิ น การคั ดเลื อก หากปรากฏว่ามีก ารทุ จริต หรือ ส่ อไปในทางไม่ สุ จริต หรือ
ดาเนินการผิดพลาด อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี พิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมสันต์ ลือกาลัง)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

- 11 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
............................................................
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. ชีววิทยา
6. สังคมศึกษา
7. พลศึกษา
8. ดนตรีไทย
9. ดนตรีสากล
10. ทัศนศิลป์
11. นาฏศิลป์
12. คอมพิวเตอร์
13. การศึกษาปฐมวัย
14.วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
15. แนะแนว
รวมทั้งสิ้น

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร
3
4
8
8
1
4
6
1
2
1
2
2
6
1
2
51 อัตรำ

อัตรำเงินเดือน
1. สาหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
2. สาหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) อัตรา
เงินเดือน 15,800 บาท
3. สาหรับประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี อัตรา
เงินเดือน 15,800 บาท

หมำยเหตุ

- 12 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
..........................................................
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์
(6) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
(7) คณิตศาสตร์ – เคมี
(8) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
(9) คณิตศาสตร์สถิติ
(10) สถิติ
(11) สถิติศาสตร์
(12) สถิติคณิตศาสตร์
(13) สถิติประยุกต์
(14) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
(17) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(18) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
3 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 13 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) วิธีสอนภาษาไทย
(4) วรรณคดีไทย
(5) ไทยศึกษา
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย
(7) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(8) ภาษาไทยและการสื่อสาร
(9) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
(10) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(11) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(12) ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
(13) ภาษาไทยศึกษา
(14) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
4 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกภาษาไทย
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 14 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(4) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(7) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(8) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
(9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(11) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
(12) ภาษาอังกฤษและการแปล
(13) วรรณคดีอังกฤษ
(14) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(16) การสอนวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบัน
ต่างประเทศ (อังกฤษ)
(17) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(18) ภาษาอังกฤษศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
8 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกภาษาอังกฤษ
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 15 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์
ทั่วไป
(1) วิทยาศาสตร์
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(3) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(4) การสอนวิทยาศาสตร์
(5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(6) การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(7) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(8) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(9) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(10) วิทยาศาสตร์ – เคมี
(11) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
(12) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
(13) วิทยาศาสตร์การอาหาร
(14) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(15) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
(16) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
(17) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(18) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
(19) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(20) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(21) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
(22) วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ
(23) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(24) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(25) ฟิสิกส์
(26) เคมี
(27) ชีววิทยา
(28) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
8 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 16 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกชีววิทยำ
(1) ชีววิทยา
(2) ชีววิทยาศึกษา
(3) ชีววิทยาทั่วไป
(4) ชีววิทยาประยุกต์
(5) ชีวเคมี
(6) การสอนชีววิทยา
(7) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
(8) จุลชีววิทยา
(9) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
1 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกชีววิทยา
เป็นเอกคู่ดว้ ย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 17 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ
(1) สังคมศึกษา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(4) พัฒนาสังคม
(5) สังคมศาสตร์
(6) สังคมวิทยา
(7) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(8) พัฒนามนุษย์และสังคม
(9) ไทยคดีศึกษา
(10) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(11) ประวัติศาสตร์
(12) ภูมิศาสตร์
(13) วัฒนธรรมศึกษา
(14) การพัฒนาชุมชน
(15) พัฒนาชุมชน
(16) รัฐประศาสนศาสตร์
(17) รัฐศาสตร์
(18) นิติศาสตร์
(19) ปรัชญาและศาสนา
(20) ปรัชญา
(21) พระพุทธศาสนา
(22) การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
(23) มานุษยวิทยา
(24) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(25) ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
4 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกสังคมศึกษา
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 18 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ
(ต่อ)
(26) พุทธศาสตร์
(27) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
(28) พุทธศาสนา
(29) ศาสนา
(30) ศาสนาเปรียบเทียบ
(31) ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม
(32) จริยศึกษา
(33) การเมืองและการปกครอง
(34) ประวัติศาสตร์ตะวันออก
(35) ประวัติศาสตร์ตะวันตก
(36) การปกครอง
หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์” เป็นชื่อของวิชาเอกคือ
วิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุชื่อดังกล่าวไว้
ชัดแจ้งในหลักฐานการสาเร็จการศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
4 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกสังคมศึกษา
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 19 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ
(1) พลศึกษา
(2) พลานามัย
(3) การสอนพละศึกษา
(4) การสอนพลศึกษา
(5) สันทนาการ
(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(7) สุขศึกษา
(8) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
(9) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา
(10) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
(11) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
(12) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
(13) การฝึกและการจัดการกีฬา
(14) สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
6 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกพลศึกษา
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 20 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกดนตรีไทย
(1) ดนตรีไทย
(2) ดุริยะศิลป์(ดนตรีไทย)
(3) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีไทย
(4) ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
(5) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย
(6) ดุริยางคศาสตร์ไทย
(7) เครื่องสาย
(8) นาฏดุริยางคศิลป์ไทย
(9) ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
(10) ดนตรีไทยสมัยนิยม
(11) ศิลปกรรมศึกษา(ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย)

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
1 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกดนตรีไทย
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 21 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 9. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกดนตรีสำกล
(1) ดุริยางค์สากล
(2) ดุริยางค์ศาสตร์
(3) ดุริยางคศิลป์
(4) การสอนดุริยางค์ศึกษา
(5) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
(6) ดนตรีสากล
(7) ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา
(8) ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
(9) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
(10) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส)
(11) ดุริยางคศาสตร์(ไทย – สากล)
(12) คีตศิลป์สากล
(13) ดนตรีสากลศึกษา
(14) การสอนดุริยางค์ศิลป์
(15) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
(16) ดนตรีตะวันตก

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
2 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกดนตรีสากล
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 22 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 10. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกทัศนศิลป์
(1) ทัศนศิลป์
(2) ประติมากรรม
(3) ประติมากรรมไทย
(4) ศิลปะภาพพิมพ์
(5) จิตรกรรม
(6) จิตรกรรมไทย
(7) จิตรกรรมสากล
(8) ภาพพิมพ์
(9) ศิลปะไทย
(10) วิจิตรศิลป์
(11) หัตถศิลป์
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกนำฏศิลป์
(1) นาฏศิลป์
(2) นาฏศิลป์ศึกษา
(3) นาฏยศิลป์
(4) นาฏยศาสตร์
(5) นฤมิตศิลป์
(6) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
(7) นาฏศิลป์และการละคร
(8) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(9) นาฏศิลป์ไทย
(10) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
(11) นาฏศิลป์สากล

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
1 อัตรา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
2 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกทัศนศิลป์
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกนาฏศิลป์
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 23 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก
คอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(4) ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(6) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(7) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(8) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(9) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(10) ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(11) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(12) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(13) ระบบสารสนเทศ
(14) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(15) นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(16) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
(17) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(18) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(19) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(20) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(21) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(22) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(23) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(24) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
2 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกคอมพิวเตอร์
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 24 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 13. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก
กำรศึกษำปฐมวัย
(1) ปฐมวัยศึกษา
(2) การศึกษาปฐมวัย
(3) อนุบาลศึกษา
(4) อนุบาล
(5) การอนุบาลศึกษา
(6) การปฐมวัยศึกษา
(7) การสอนปฐมวัย
(8) การอนุบาล
(9) การปฐมวัย
(10) โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
(11) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(12) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 14. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก
วัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
(1) วัดผลการศึกษา
(2) การวัดผลการศึกษา
(3) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(4) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
6 อัตรา

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
1 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- 25 รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 15. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกแนะแนว
(1) แนะแนว
(2) การศึกษาการแนะแนว
(3) จิตวิทยา
(4) จิตวิทยาและการแนะแนว
(5) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(6) จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
(7) จิตวิทยาการศึกษา
(8) จิตวิทยาการปรึกษา
(9) การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
(10) จิตวิทยาแนะแนว

จำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
2 อัตรา

หมำยเหตุ
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกแนะแนว
เป็นเอกคู่ด้วย
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

หมำยเหตุ
กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกนาหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา ตาม Transcript ดังนี้
1. ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี และหลั ก สู ต ร 5 ปี ต้ อ งศึ ก ษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวั น ที่ 18 เมษายน 2556
เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
เรื่อง แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

- 26 หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2564)
............................................................
ภำค ก ควำมรอบรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของ
วิชำชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กาหนดเนื้อหา
โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู (คะแนนเต็ม
50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ

/ภาค ข ...

- 27 ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)
---------------------------------------

- 28 กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. ประเมินประวัติและผลงาน
5. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
6. สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

หมำยเหตุ : ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

- 29 ตำรำงสอบ
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564
ภำค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 24 เมษำยน 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.

วิชำที่สอบ
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 24 เมษำยน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 15.00 – 16.00 น.

วิชำที่สอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันศุกร์ที่ 16 เมษำยน 2564
ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564
วัน/เวลำ
วันอำทิตย์ที่ 25 เมษำยน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง
จากผู้อานวยการสถานศึกษา
ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่ สีน้าเงิน)
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง
และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น

สมัครสอบกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก…………………………………..…….
เลขประจ้าตัวผู้สมัครสอบ 3

9

ใบสมัครส้าหรับคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ้าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปี พ.ศ.2564

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เรียน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................สัญชาติ........................เชื้อชาติ...............................
2. หมายเลขประจาตัวประชาชน
ออกให้ ณ จังหวัด.............................................หมดอายุวันที่........................................................................................................................
3. เกิดวันที่...............เดือน....................................................พ.ศ. ..................อายุ.................ปี................เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ชื่อวุฒิ.......................................................... วุฒิย่อ................สาขาวิชาเอก.......................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา..............................................................................เมื่อวันที่.................เดือน........................พ.ศ. ..............
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม....................................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ........................................................................................
สาขาวิชาเอก..............................................................ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................
5. ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่ง
( ) พนักงานราชการ โรงเรียน.................................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. ............................................................
( ) ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณโรงเรียน..............................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. .........................................................
( ) ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน..................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. ...................................
( ) ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียน..............................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. ....................................
( ) ลูกจ้างประจา โรงเรียน.........................................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. .........................................................
( ) พนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียน...........................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. ......................................................
( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.......................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. ..........................................
( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน..........................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. .......................
( ) อืน่ ๆ ระบุ................................................................................................................สังกัด สพป./สพม./สศศ. .......................................
6. ปัจจุบันมีภาระงานการสอน จานวน................................คาบ/ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7. ได้ปฏิบัติงานตามคาสั่งหรือสัญญาจ้าง จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีส่ อนตาม
คาสั่งสถานศึกษานับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (30 มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้น...................ปี...................เดือน...................วัน
(รายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัตงิ านให้นับรวมระยะเวลาตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีส่ อนรวมกัน)
แนบท้ายใบสมัครนี้
/8. หลักฐาน...

-28. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว รวม.................รายการ ดังนี้
8.1 ( ) สาเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ
8.5 ( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
8.2 ( ) สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
8.6 ( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
8.3 ( ) สาเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
8.7 ( ) สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
8.4 ( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
8.8 ( ) ใบรับรองแพทย์
8.9 ( ) หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ ตามเว็บไซต์ www.otepc.go.th
8.10 ( ) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.11 ( ) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ...............................................................................................................................................................
8.12 ( ) ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน
8.13 ( ) แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานการสอน (เอกสารหมายเลข 1) พร้อมแนบเอกสารประกอบ (คาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง ตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
จานวน 1 ชุด
8.14 ( ) หนังสือรับรองการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาปัจจุบัน (แนบท้ายเอกสารหมายเลข 1) พร้อมแนบสาเนาคาสั่งหรือสัญญาจ้างที่มี
การระบุว่าจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา และหลักฐานการจ่ายค่าจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
8.15 ( ) แบบรายงานประวัติและผลงาน (เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษาตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 3 ชุด
8.16 ( ) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ข้อ 9 (ลับ) ซึ่งใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ
9. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง..............................................................อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................โทรศัพท์มือถือ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร และข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
ในภายหลังทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อ......................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(.........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่....................เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของ
ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า
ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
( ) ไม่ถูกต้อง
ปฏิบัติงานสอนเป็นระยะเวลา
ปี
เดือน
เนื่องจาก..........................................................................
( ) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
...............................................................................................
เนื่องจาก...............................................................................
ลงลายมือชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ลงลายมือชื่อ......................................เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
(………………………….………………………..)
(………………………….………………………..)
ตาแหน่ง................................................................
ตาแหน่ง..................................................................
...................... มีนาคม 2564
...................... มีนาคม 2564

เอกสารหมายเลข 1

แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานการสอน
เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
-------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ...............................
ครูอัตราจ้างโรงเรียน............................................................................................................................................
อาเภอ....................................... จังหวัด..................................... สังกั ด สพป./สพม............................................

ปี พ.ศ.

 1.จ้างจากเงินงบประมาณ  2.จ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เงื่อนไขการจ้าง
ตามข้อ 1
ตามข้อ 2
โรงเรียน
รวม
เงิน
เงินรายได้
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
(ปี/เดือน) งบประมาณ สถานศึกษา

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
รับรอง

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร
(........................................................................)
หมายเหตุ : 1. ให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น สาเนาคาสั่ง หรือสาเนาสัญญาจ้าง
กรณี จ้ า งจากเงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษา ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
(ตามแบบที่กาหนดแนบท้ายนี้)
2. เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจาก
การให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้
จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

(แนบท้ายเอกสารหมายเลข 1)

หนังสือรับรอง
ที่.............../2564

โรงเรียน.........................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า....................................................................... ตาแหน่ง......................................................................
โรงเรียน........................................................... สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................
เป็นครูอัตราจ้างจาก  เงินงบประมาณ  เงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน.....................................................
อาเภอ............................ จังหวัด....................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................
ตามรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
2.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
3.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
4.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
5.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
6.  สัญญาจ้าง ที่............/...............  คาสั่งจ้าง ที่.........../.............  หลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง (ระบุ) ......................................  อื่นๆ ................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................พ.ศ.............. ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........รวมเวลา..............ปี..............เดือน...............วัน
รวมเวลานับถึงวันที่สมัครวันสุดท้าย จานวน.................ปี.................เดือน.................วัน
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผู้รบั รอง
(..............................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...............
หมายเหตุ : ผู้รับรองต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือกรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการ
ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

เอกสารหมายเลข 2

แบบรายงานประวัติและผลงาน
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชีว้ ัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สาหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชัว่ คราว เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ .ศ.2564
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ชือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................................
ครูอัตราจ้างโรงเรียน.................................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................จังหวัด............................................สังกัด (สพป./สพม.)...........................................................
ประวัติและผลงานซึง่ ได้รับการรับรองจากผูอ้ านวยการสถานศึกษา พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

1 คุณวุฒิการศึกษา

ค่าคะแนน

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ / ระบุหมายเลขหน้า

(5 คะแนน)

1. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

5 คะแนน

2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

4 คะแนน

2 ระยะเวลาปฏิบัติการสอน

ได้แนบเอกสารตามรายละเอียดตัวชีว้ ัด

(10 คะแนน)

1. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป

10 คะแนน

2. ระยะเวลา 11 ปี

9 คะแนน

3. ระยะเวลา 10 ปี

8 คะแนน

4. ระยะเวลา 9 ปี

7 คะแนน

5. ระยะเวลา 8 ปี

6 คะแนน

6. ระยะเวลา 7 ปี

5 คะแนน

7. ระยะเวลา 6 ปี

4 คะแนน

8. ระยะเวลา 5 ปี

3 คะแนน

9. ระยะเวลา 4 ปี

2 คะแนน

10. ระยะเวลา 3 ปี

1 คะแนน

3 สถานที่ปฏิบัติการสอน

(5 คะแนน)

1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร

5 คะแนน

2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รบั สมัคร

2 คะแนน
/4.ภูมิลาเนา...
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ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

4 ภูมิลาเนาของผูส้ มัคร

ค่าคะแนน

5 คะแนน

2. ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รบั สมัคร

2 คะแนน
(5 คะแนน)

1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป

5 คะแนน

2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์

3 คะแนน

3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์

1 คะแนน

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับภาค ประเทศ

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ / ระบุหมายเลขหน้า

(5 คะแนน)

1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รบั สมัคร
5 ภาระงานการสอนตามตารางสอน

ได้แนบเอกสารตามรายละเอียดตัวชีว้ ัด

(5 คะแนน)
5 คะแนน

หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับเขตพืน้ ที่

4 คะแนน

การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ .
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่าระดับ

3 คะแนน

เขตพืน้ ที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
7 ผลงานที่เกิดกับผูเ้ รียน
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ

(5 คะแนน)
5 คะแนน

หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือจังหวัด

4 คะแนน

หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ากว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือจังหวัด

3 คะแนน

หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
8 ผลงานที่เกิดกับตนเอง
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ

(5 คะแนน)
5 คะแนน

หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือจังหวัด

4 คะแนน

หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ากว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือจังหวัด

3 คะแนน

หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
/9.การประเมิน...
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ที่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทางลับ)

ค่าคะแนน

ได้แนบเอกสารตามรายละเอียดตัวชีว้ ัด
แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่

(5 คะแนน)

ในหัวข้อดังต่อไปนี้

แบบประเมินให้ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ

1. การอุทิศเวลาให้ราชการ

พร้อมลงลายมือชือ่ กากับ

2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพือ่ นร่วมงาน
4. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

ลงชื่อ.............................................................................ผู้อานวยการสถานศึกษา
(...................................................................................)
ตาแหน่ง .......................................................................
หมายเหตุ 1. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้ผู้รกั ษาการในตาแหน่งเป็นผู้รบั รองเอกสารหลักฐาน
และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. เอกสารประกอบการสมัครทุกประเภท ขอสงวนการขอคืนเอกสาร

(ลับ)
สาหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี พ.ศ.2564

คาชี้แจง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จานวน 2 ฉบับ)
ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้รับการประเมิน........................................................................................ตาแหน่ง..............................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน..............................................................................................สังกัด..............................................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกที่
( ) กศจ.เพชรบุรี
( ) อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส่วนที่ 2 ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมิน
ที่ตรงกับพฤติกรรมการทางานของผู้รับการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
(1)
มีพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ระดับมากที่สุด
(5 คะแนน)

รายการประเมิน

(2)
มีพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ระดับมาก
(4 คะแนน)

(3)
มีพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ระดับปานกลาง
(3 คะแนน)

(4)
มีพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ระดับน้อย
(2 คะแนน)

(5)
มีพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ระดับน้อยที่สุด
(1 คะแนน)

1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

รวมคะแนน

ผลการประเมิน

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
5

= …………………………คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ลงชื่อ........................................................................... ผู้ประเมิน
(..........................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................................
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ….................

แบบสรุปเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. ผูส้ มัครกลุม่ วิชาเอก…………….....…........………………..
รายการ

จานวน/ชุด/แผ่น

 1. ใบสมัคร

.......................1......................ชุด

 2. รูปถ่าย ขนาด 1×1.5 นิ้ว
3. คุณวุฒิทางการศึกษา
 3.1 ใบปริญญาบัตร
 3.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ (เฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)

.......................3......................รูป

 4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

................................................ฉบับ

................................................ฉบับ
................................................ฉบับ

 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

................................................ฉบับ

 7. สาเนาทะเบียนบ้าน
8. เอกสารที่คุรสุ ภาออกให้
 8.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 8.2 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

................................................ฉบับ

 9. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 1 เดือน)

.................................................ฉบับ

 10. หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสานักงาน ก.ค.ศ.

..................................................ฉบับ

 11. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) (ระบุ)........................................................................................

……….........................................ฉบับ

 12. ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน

……….........................................ฉบับ

 13. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานการสอน (เอกสารหมายเลข 1) โดยผู้อานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า พร้อมแนบสาเนาคาสั่งหรือสัญญาจ้าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เอกสารหมายเลข 1................ชุด
- คาสั่ง/สัญญาจ้าง ...................ชุด
- หลักฐานอื่น ระบุ ….......………ชุด

 14. หนังสือรับรองการปฏิบตั ิงาน (แนบท้ายเอกสารหมายเลข 1) กรณีจ้างจากเงินรายได้
สถานศึกษา พร้อมแนบ 1.สาเนาคาสั่งหรือสัญญาจ้าง 2.หลักฐานการจ่ายค่าจ้างด้วยเงิน
รายได้สถานศึกษา โดยแนบสาเนาบัญชีเงินฝากของโรงเรียน และใบสาคัญรับเงิน

- แนบท้ายเอกสารหมายเลข 1 .......ชุด
- คาสั่ง/สัญญาจ้าง ...................ชุด
- หลักฐานอื่น ระบุ…….........……ชุด

 15. แบบรายงานประวัติและผลงาน (เอกสารหมายเลข 2) จานวน 3 ชุด ซึ่งผู้อานวยการ
สถานศึกษาเป็นผูร้ ับรองความถูกต้องทุกหน้า และให้ใส่หมายเลขหน้าทุกแผ่นด้วย

- เอกสารหมายเลข 2 จานวน 3 ชุด
ชุดละ.......................................หน้า

................................................ฉบับ
................................................ฉบับ

 16. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ซึ่งผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน .........................1......................ฉบับ
ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกากับ
ลงชื่อ..............................................ผู้สมัคร
(………………………………………..)
วันที่...........................มีนาคม 2564

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
(………...............................................)
วันที่...........................มีนาคม 2564

- ตัวอย่าง ที่ ศธ....................

ตรา
สัญลักษณ์
ของสถาบัน

มหาวิทยาลัย..................................
ตาบล.............อาเภอ......................
จังหวัด.............. รหัสไปรษณีย์.......

หนังสือรับรอง
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)................................... เลขประจาตัว...............................สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร....................................สาขาวิชา..................................เมื่อวันที่..........................................
ได้ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับ...............................จานวน.......หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้จริง
1. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
2. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
3. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
4. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
5. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
6. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
7. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
8. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
9. รหัสวิชา...........รายวิชา...............
10. รหัสวิชา...........รายวิชา...............

จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต
จานวน.....หน่วยกิต

ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......
ได้เกรด.......

ให้ไว้ ณ วันที่............. เดือน............. พ.ศ. ...............
(ลายมือชื่อ)
(ชื่อ – สกุล ผู้ลงนามพร้อมตาแหน่ง)
**พร้อมประทับตราสถาบัน**

หมายเหตุ : รูปแบบหนังสือรับรอง 30 หน่วยกิต จากทางสถาบันการศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของ
แต่ละสถาบันได้ตามความเหมาะสม

