
  
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้ 
และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------- 

  ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓             
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถท่ัวไป และภาค ข มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยการสอบข้อเขียน  ได้ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานท่ีในการดำเนินการประเมิน 
และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ดังนี้  

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค จำนวน 261 ราย ตามบัญชีรายละเอียด            
แนบท้ายประกาศนี้ 

2. หลักฐานและเอกสารที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องนำมายื่นด้วยตนเอง              
ต้ังแต่วันจันทรท่ี์ 14 ถึงวันอังคารท่ี 15 กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
        ๒.๑  ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากระบบพร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้สมัครให้ครบถ้วน 

  2.๒  คุณวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการศึกษา(Transcript of Record) ท่ีระบุ               
กลุ่มวิชาเอกท่ีใช้สมัครสอบซึ่งตรงกับเอกสารท่ีอัปโหลด (Upload) ไว้ในวันสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร คือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
       (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ท่ีมี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต) 
(Transcripts)  
       (2) กรณีท่ีจบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา  
        (3) กรณีท่ีคุณวุฒิไม่ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จากประกาศ   
รับสมัคร ให้สถาบันการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา รับรองผลการศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัคร โดยให้นับจำนวน              
หน่วยกิตจากรายวิชาท่ีศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 
                                      (3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี        
ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

/(3.2) ผู้สำเร็จการศึกษา... 
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                                    (3.2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า         
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.๓ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง สำหรับคุณวุฒิท่ีใช้สมัครสอบ สามารถพิมพ์
ได้ท่ีเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิก
หัวข้อ “คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง” และหรือขอได้จากสถาบันการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี 
         (1) คุณวุฒิปริญญาตรี  
         (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) (ถ้ามี) 

               2.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ียังไม่หมดอายุ และ
ต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในครั้งแรก ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 

          2.๕ ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครคัดเลือก ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
       2.๖ บัตรประจำตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
       2.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  (ฉบับจริง)  
      2.๘ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  
(แบบ สด.43) หรือ (แบบ สด.8) สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 เฉพาะเพศชาย ฉบับจริงพร้อม
สำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
      2.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับ
จริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 

 2.๑๐  หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม               
ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ      
ครูผู้ช่วย ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และรับรองว่าในวันบรรจุและแต่งต้ังไม่ติดเงื่อนไข             
อื่นใด (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น) 

 2.๑๑  เอกสารการประเมินภาค ค (การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารถด้าน
การสอน)  ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา 4  ชุด 

    (๑) แฟ้มสะสมงาน ท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
    (๒) แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีระบุระดับการศึกษาและระดับช้ัน ท่ีประสงค์จะสอบ 

สาธิตการปฏิบัติการสอน  
  ๓.  บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบภาค ค ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ 
 
 
 

/4. กำหนดการประเมิน … 
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4. กำหนดการประเมิน ภาค ค ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  7   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                        

 
                    (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 
       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม แทน  
      ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................................. 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา                   
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี ้

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    ๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
    ๑.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
    ๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 

๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน  
ดังนี ้

    ๒.๑ ประวัติการศึกษา 
    ๒.๒ ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
    ๒.๓ การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

๓. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิต              
การปฏิบัติการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้ 

    ๓.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๓.๒ ทักษะและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของช้ันเรียน 
    ๓.๓ ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
    ๓.๔ การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
    ๓.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

......................................................................... 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

        
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ คุณลักษณะส่วนบุคคล 

๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 
 
๑.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์  
      และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และ    
      อุดมการณ์ความเป็นครู 

๒๕ คะแนน 
(๙ คะแนน) 

 
 
 
 
 

(๘ คะแนน) 
 
 
 
 
 

(๘ คะแนน) 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ 
พิจารณาจาก 
- การแต่งกาย เส้ือผ้า ทรงผม 
- กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ 
- การใช้ภาษาในการส่ือสาร 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 
พิจารณาจาก 
- การควบคุมอารมณ์ 
- การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 
พิจารณาจาก 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

๒ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒.๑ ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
๒.๒ ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

๒๕ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 

(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
พิจารณาจาก 
- วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 
- หลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู 
- หลักสูตรอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากวิชาชีพครู 
 
พิจารณาจาก 
- ผลงานท่ีนำเสนอระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับ
โรงเรียน 
- จำนวนของผลงานท่ีนำเสนอ 
- ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หน้า 2 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 ๒.๓ การเข้าถึงชุมชนและการมีจิต

สาธารณะ 
(๕ คะแนน) พิจารณาจาก 

- การเข้าถึงชุมชน 
- รูปแบบวิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว 
เสียงตามสาย เข้าค่าย 
- การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
- รูปแบบวิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ         
เช่น ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
หรือคนเดียว 

๓ ความสามารถด้านการสอน 
 
 
 
๓.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ
และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ ทักษะและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชาและบริบทของช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
๓.๓ ทักษะการใช้คำถามและการ
ตอบสนองตาอพฤติกรรมผู้เรียน 
 

๕๐ คะแนน 
 
 
 

(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐ คะแนน) 
 

พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติ      
การสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงใน
รูปแบบวิดีโอไว้เปน็หลักฐาน 
 
พจิารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา 
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
พจิารณาจาก 
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน 
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- เทคนิคและวิธีการขั้นนำเข้าสู่บทเรียน         
ขัน้การสอน ขัน้สรุป 
- การบริหารช้ันเรียน ไหวพริบปฏิภาณในการ
แก้ปัญหา 
พิจารณาจาก 
- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ     
ความเข้าใจ การนำไปใช้ 
- ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด 
- คำถามสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอนและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
- ทักษะในการตอบคำถามของครู 

 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หน้า 3 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 ๓.๔ การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี             

ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
๓.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู ้

(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๐ คะแนน) 
 

พิจารณาจาก 
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบ         
การสอนสอดคล้องกับ เนื้อหาวิชา                   
วัยของผู้เรียน 
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีใน                 
การจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
- ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
พิจารณาจาก 
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสม
กับส่ิงท่ีต้องการวัด และเนื้อหาวิชา 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

ท่ี 
 

รหัสวิชา 
 

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก 

จำนวน 
(คน) 

 

หมายเหตุ 

ประเมิน ภาค ค ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ช่วงเช้า 
1 01 คณิตศาสตร์ 52  
2 03 ภาษาอังกฤษ 18  
3 10 วิทยาศาสตร์ 63 

รวม 133  
ประเมิน ภาค ค ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ช่วงบ่าย 

1 02 ภาษาไทย 14  
2 15 สังคมศึกษา 67  
3 19 พลศึกษา 6  
4 24 ดนตรีไทย 12  
5 25 ดนตรีสากล 2  
6 33 นาฏศิลป์ 1  
7 34 คอมพิวเตอร์ 16  
8 41 ประถมศึกษา 4  
9 42 ปฐมวัย 3  

10 43 แนะแนว 2  
11 48 การเงินและการบัญชี 1  

รวม 128  
 
หมายเหตุ 

1. ให้ไปรายงานตัว ผู้ที่เข้ารับการประเมินช่วงเช้า เวลา 08.00-08.45 น.   
และผู้ท่ีเข้ารับการประเมินช่วงบ่าย เวลา 12.00-12.45 น.   

2. ประเมิน ภาค ค ช่วงเช้า  หมายถึงต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
3. ประเมิน ภาค ค ช่วงบ่าย หมายถึงต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 


