
                                                         

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขัน 
         เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 

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

  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564                
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 และด าเนินการสอบ
ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

  บัดนี้ การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษ า ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย  สั งกั ดส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน                             
ปี พ.ศ.2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ  
ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ดังนี้ 

  1. รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ แยกตามกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. หลักฐานและเอกสารที่ผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องน ามายื่นด้วยตนเอง            
ณ ห้องประชุม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก –   
หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  
       2.1 หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565             
(ในเวลาราชการ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้
ทุกฉบับ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 
   2.1.1 ใบสมัครสอบแข่งขันพิมพ์จากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อ 

  2.1.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
    2.1.2.1 กรณีที่ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษา

แล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร และจะต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า 
“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวัน
รับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564  

   2 .1 .2 .2  กรณี ที่ มี วุฒิ ปริญญาตรีต่ อ เนื่ องจากวุฒิ อนุปริญญา ต้องน า
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 

   2.1.2.3 กรณีที่ผู้สมัครสอบท าปริญญาบัตรฉบับจริงสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบ
แทนปริญญาบัตรที่สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
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   2.1.2.4 กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิ
ประกาศนียบั ตรที่ มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1  ปี  ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4  ปี  ให้ แนบ                            
ใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  

  2.1.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
   ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (หากใบแสดงผล

การเรียนเป็นภาษาอ่ืนให้แนบใบแปลเป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้วย) 
   2.1.3.1 กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ให้แนบใบแสดงผล

การเรียนในระดับอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น  
   2.1.3.2 กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิ

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  ให้แนบใบระเบียน
แสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  

  2.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
  2.1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
  2.1.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) 
  2.1.7 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
  2.1.8 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  2.1.9 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และ

ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ          
ครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

  2.1.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้
และ ยังไม่หมดอายุและใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน            
วันสุดท้าย 

  2.1.11 หนังสือรับรองคุณวุฒิ จากส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิเพ่ือ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์
ของส านักงาน ก.ค.ศ. http://qualification60.otepc.go.th โดยใส่รหัสผู้ใช้ : guest และ รหัสผ่าน : guest             
ในช่องที่ ก าหนด และกรอกข้อมูลคุณวุฒิที่ต้องการสืบค้นในช่อง search จากนั้นให้กดปุ่ มค้นหา และ               
กดปุ่ม       หน้าคุณวุฒิที่ต้องการพิมพ์ และให้พิมพ์หน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นออกมา 
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       2.2 หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันเข้ารับการประเมิน ภาค ค                           
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ภาค ค จัดท าเอกสารประกอบการประเมิน และให้น าเอกสารมาในวันเข้ารับการประเมิน ภาค ค ดังนี้ 
  2.2.1 แฟ้มสะสมงาน จ านวน 5 ชุด (ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด) 
    1) ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด 
    2) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู (ถ้ามี) 
    3) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    4) เอกสารหลักฐานผลงานระดับโรงเรียนหรือสูงกว่าระดับโรงเรียน (ถ้ามี) 
    5) เอกสารหลักฐานผลงานที่ตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา (ถ้ามี) 
    6) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมในการเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ (ถ้ามี) 
  2.2.2 การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน จ านวน 5 ชุด (การสอบสาธิตการปฏิบัติการ
สอนต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 20 – 25 นาที และสอบให้ตรงกับระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ผู้สมัครแสดง
ความประสงค์ไว้ในใบสมัคร) 
    1) โครงสร้างรายวิชา 
    2) หน่วยการเรียนรู้ 
    3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอบปฏิบัติการสอน 
    4) สื่อการเรียนการสอน 

  3. การประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับต าแหน่ ง วิชาชีพ  และการปฏิบัติ งาน                     
ในสถานศึกษา) ระยะเวลาไม่เกิน 45 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งราย โดยการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนต้องใช้เวลา
ประมาณ 20-25 นาที และจัดสอบให้ตรงกับระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ผู้สมัครแสดงความประสงค์ไว้              
ในใบสมัคร ทั้งนี้ การประเมินความสามารถด้านการสอนต้องมีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ด้วย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศวัน เวลา และสถานที่เพื่อเข้ารับ           
การประเมิน ภาค ค ภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 

  5. บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร ตามข้อ 2.1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 
และไม่น าเอกสารการประเมินภาค ค ตามข้อ 2.2 มาในวันเข้ารับการประเมินภาค ค และหรือไม่เข้าสอบ  
ภาค ค ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ
มิได้ 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 
 กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาค ค มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า   
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับ             
ที่ดีกว่า 
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  7. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
      7.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
      7.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัว 13 หลัก มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
  8. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะต้อง
ถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
  9. การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกการสอบแข่งขันได ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

       
 
 

               (นายสมสันต์    ลือก าลัง) 
   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) 
 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)           
ให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 
ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 
 2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 
 2.1 ประวัติการศึกษา 
 2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 
 3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัติ           
การสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 
 3.3 ทักษะการใช้ค าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
 3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
 3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ส าหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบรุี ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
............................................................ 

 

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ ์
      และการมีปฏิภาณการแก้ปญัหา 
 
 
 
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
      และอุดมการณ์ความเปน็ครู 
 
 

25 คะแนน 
(9 คะแนน) 

 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ 
ประเด็นพิจารณา 
1. การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม 
2. กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ 
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
4. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ประเด็นพิจารณา 
1. การควบคุมอารมณ์ 
2. การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
3. การตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
4. ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ประเด็นพิจารณา 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู
3. อุดมการณ์ความเป็นครู 
4. แนวคิดในการพัฒนาวชิาชีพครู 

2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.1 ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชพี 
      และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา 

25 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 

 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
ประเด็นพิจารณา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายสาขา 
    หรือส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
3. หลักสูตรอบรมที่เก่ียวข้องกับความเปน็ครู 
4. หลักสูตรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู 
ประเด็นพิจารณา 
1. ผลงงานทีน่ าเสนอระดับโรงเรียน 
2. ผลงานที่น าเสนอสงูกว่าระดบัโรงเรียน 
3. ผลงานที่น าเสนอมากกวา่หนึง่ผลงาน 
4. ผลงานตรงกับวชิาชีพและวชิาเอกที่ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
1. จ านวนคร้ังในการเข้าถึงชุมชนมากกว่า 1 คร้ัง 
2. รูปแบบวิธีการการเข้าถึงชุมชนมากกวา่ 1 วิธีการ 
3. ร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะมากกว่า 1 คร้ัง 
4. รูปแบบวิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะมากกว่า 1 
วิธีการ 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
3 ความสามารถด้านการสอน 

 
 
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การ
ออกแบบ และการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
กับสาขาวชิาและบริบทของชัน้เรียน 
 
 
 
 
3.3 ทักษะการใช้ค าถามและ 
 การตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
      ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

50 คะแนน 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 

พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน โดยให้
มีการบันทึกภาพและเสียงในรปูแบบวิดีโอไว้เป็น
หลักฐาน 
พิจารณาจาก 
1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงสร้างรายวชิา 
2. ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของแผน 
การจัดการเรียนรู้ 
พิจารณาจาก 
1. รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน 
2. ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3. เทคนิคและวิธีการข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน  
ขั้นสรุป 
4. การบริหารชั้นเรียน ไหวพรบิปฏิภาณในการแก้ปัญหา 
พิจารณาจาก 
1. ลักษณะของค าถามความสามารถวัดความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช ้
2. ลักษณะของค าถามกระตุ้นให้แสดงความคิด (คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ) 
3. ค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและเหมาะสมกับวัย 
ของผู้เรียน 
4. ทักษะในการตอบค าถามของครู (ความถูกต้อง  
ความรวดเร็ว) 
พิจารณาจาก 
1. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
2. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอน
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
3. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ที่ทันสมัย 
4. ความสามารถในการใชส้ื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
ได้เป็นอย่าด ี

 
 

 
 
 



- 8 - 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 3.5 การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้ 
(10 คะแนน) พิจารณาจาก 

1. รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสม 
กับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 
4. ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล 

 รวม 100 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































