
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

---------------------------------- 

ตามที่  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ                 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน 293 ราย และได้ประกาศชะลอการคัดเลือกดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศ
ก าหนดการสอบคัดเลือกและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งก าหนดการคัดเลือกใหม่ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ ภำค ก และ ภำค ข  
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 
ณ สนามสอบโรงเรียนคงคาราม  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

ตำรำงสอบภำค ก   ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
      (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 
      เวลา 09.00 – 10.00 น. 
      เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

 
ความรอบรู ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

ตำรำงสอบภำค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 
      เวลา 13.00 – 14.00 น. 
      เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

/ตารางสอบ ภาค ค... 
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ตำรำงสอบภำค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันอำทิตย์ท่ี 12 ธันวำคม 2564 
      เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  (รำยงำนตัวตำมเวลำที่ก ำหนด) 
  

 
สัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

 

       การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับ               
การคัดเลือกมารายงานตัว ณ สนามสอบโรงเรียนคงคาราม ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.30 น.  

2. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือก 
 2.1 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ      

พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 2.2 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงด้วย 
 2.3 สนามสอบงดรับฝำกสิ่งของใด ๆ ของผู้เข้ำสอบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของ             

ผู้เข้าสอบ หากเกิดการสูญหาย สนามสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 

 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี จะประกำศผลกำรคัดเลือกจ ำแนกตำม           
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อย 
ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด 
ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  และทางเว็บไซต์ 
http://www.pbipeo.go.th/ 

4 . กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)               
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                    
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้การจัดสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการคัดเลือก ดังนี้ 
      4.1 ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์หรือหน้ำกำกผ้ำ โดยให้           
ผู้เข้ำสอบจัดหำหน้ำกำกอนำมัยมำด้วยตนเอง 
 4.2 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
 4.3 มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

 4.5 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญำติที่มำส่งรออยู่ภำยนอกสนำม
สอบเท่ำนั้น  

 4.6 ผู้เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน 
(Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรีทรำบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

/อนึ่ง หากปรากฏ... 
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อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ การสอบคัดเลือกและ                     
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
          (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบ 
1.ก่อนเวลำเข้ำห้องสอบ 
  1.1 การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ        
กบ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 
  1.2 การแต่งกายในวันสอบข้อเขียน  วันที่ 11  ธันวาคม  2564   
      1.2.1 ผู้ชาย   เสื้อยืดคอกลมสีขาว แขนสั้น ไม่มีกระเป๋า ไม่มีลาย กางเกงขายาวสีด า  
                       รองเท้าหุ้มส้น 
      1.2.2 ผู้หญิง  เสื้อยืดคอกลมสีขาว แขนสั้น ไม่มีกระเป๋า ไม่มีลาย กระโปรงคลุมเข่าสีด า  
     รองเท้าหุ้มส้น 
     ห้ำมสวมกางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ เสื้อคลุม เข็มขัด รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 
  1.3 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้อง
ทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 
  1.4 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
จากกรรมการก ากับการสอบ 
  1.5 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น      
หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
  1.6 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
  1.7 หากท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลำสอบ 
  2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
  2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) นาฬิกาข้อมือ              
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด 
หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง และเครื่องประดับที่มีมูลค่า (สร้อย แหวน) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบ
จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 
  2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอ่ืนที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
  2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน ในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนดให้เป็นตัวแทน
ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับการสอบ 
  2.6 รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่มี           
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบทันที 
  2.7 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
  2.8 เขียนชื่อ – ชื่อสกุล รหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และลงลายมือชื่อในปกหน้าของข้อสอบ          
เมื่อได้รับค าแนะน าจากกรรมการก ากับการสอบ 
 
 

/2.9 อ่านข้อแนะน า... 
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  2.9 อ่านข้อแนะน า ค าชี้แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้าและปกหลัง 
  2.10 กรอกข้อมูลต่างๆ บนกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนได้แก่ รหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ห้องสอบ วันที่สอบ และเวลาที่สอบ 
  2.11 กรณีใช้กระดาษค าตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป 
ระบายรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบและรหัสวิชาที่สอบบนกระดาษค าตอบ ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัว
ผู้สมัครสอบ และรหัสวิชาสอบให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบ 
  2.12 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 

3. ในเวลำสอบ  
  3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
  3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้รีบแจ้ง
กรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
  3.3 เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
  3.4 ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้งระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่างของหน้ากระดาษ
ข้อสอบ 
  3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
  3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
  3.8 ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  
  3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นที่หน่วยงานของ
รัฐออกให้ เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบจากการดู
ตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร 
  3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบน
กระดาษค าตอบก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับห้องสอบบนกระดาษค าตอบ 
  3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้
เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ ใดเข้าสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ใน
ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 
  3.12 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค าสั่งของผู้ก ากับการสอบโดยไม่ทุจริตในการสอบ 
  3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลา
สอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ 
  3.14 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีการคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐาน              
ไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต 
  3.15 หากกระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริง ถือว่าสอบตกในวิชานั้น 
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  3.16 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ โดยห้ำมลุก
จำกที่นั่งสอบก่อนหมดเวลำสอบ 
 3.17 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบหรือผู้ได้รับมอบหมายควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
  3.18 ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกลางประจ าสนาม
สอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ 
และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ 
 3.19 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ โดยเด็ดขำด 
 3.20 ผู้สมัครสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ
หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบ สั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น 
 3.21 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการก ากับการสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้เมื่อกรรมการก ากับการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4. หลังเวลำสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจาก              
สนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบจากกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ า  
สนามสอบ ซึ่งอาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 

4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
 
หมำยเหตุ   :  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน ารถเข้าจอดบริเวณด้านในสนามสอบ 
 

----------------------------------------- 
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มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชือ้โคโรนำ 20๑๙ (COVID – 19) 

 
  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ               
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยก าหนดให้มีการสอบ
ข้อเขียนภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 และ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 
2564 ณ สนามสอบโรงเรียนคงคาราม  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี นั้น 
  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน                 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในวันสอบ ดังนี้ 
   1. ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์หรือหน้ำกำกผ้ำ โดยให้           
ผู้เข้ำสอบจัดหำหน้ำกำกอนำมัยมำด้วยตนเอง 
   2. การเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
   2.1 เตรียมสถานที่ เ พ่ือให้ผู้ เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้                
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
   2.2 ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   2.4 มีจุดบริการอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่จุด
ทางเข้า 
   2.5 มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ผู้สอบต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาถูพ้ืนที่
สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้ 
   2.6 จัดห้องสอบแยกส าหรับผู้เข้าสอบที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” 
   2.7 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) แก่ผู้เข้าสอบ 
  3. การจัดห้องสอบและอาคารสอบ 
   3.1 ด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
   3.2 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติที่มาส่งรออยู่ภายนอกสนาม
สอบเท่านั้น 
   3.3 ผู้ เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความสี่ยงต่อการติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน 
(Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรีทรำบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 
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หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

 
  ภำค ก  ควำมรอบรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของ
วิชำชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  1. ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย               
ในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
    1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
    1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
   1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ก าหนด
เนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ            
การปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

  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 ... 
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 ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1) ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้   
   1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
   1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
   1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

  ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
   1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา (50 คะแนน) 
   2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
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ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

1. ประกาศรับสมัคร 

ด าเนินการแล้ว 2. รับสมัคร 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

4. ประเมินประวัติและผลงาน 
ระหว่างวันพุธที่ 1 –  

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

5. สอบข้อเขียน 
    ภาค ก   ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
               ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
    ภาค ข   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

 
หมำยเหตุ   ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
  ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และท่ี ศธ 0206.6/ว 17  
  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
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ตำรำงสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
..................................................................... 

ภำค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 
      เวลา 09.00 – 10.00 น. 
      เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

 
ความรอบรู ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

ตำรำงสอบภำค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 
      เวลา 13.00 – 14.00 น. 
      เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตำรำงสอบภำค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันอำทิตย์ท่ี 12 ธันวำคม 2564 
      เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  

 
สัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

 

 

 

 


