
การเปดิโอกาสให้เกดิการมสี่วนร่วม 

 สำนักงานศึกษาธกิารจังหวดัแมฮ่อ่งสอน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สียเกิดการมสีว่นรว่มในการ
ดำเนนิงานหรอืกจิกรรมของสำนักงานศึกษาธกิารจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็          
รว่มวางแผน รว่มดำเนินการ รว่มตดิตามผลการดำเนนิงาน ดังนี ้

 การดำเนนิงาน/กจิกรรม/โครงการ: การสอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชกรเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผููช้ว่ย สงักัด สพฐ ปี พ.ศ. 2564 
  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี :  
1. คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวัด เรยีกโดยยอ่วา่ “กศจ.” ประกอบดว้ย 
 (1) ผูว้า่ราชการจงัหวัด หรอืรองผูว้า่ราชการจังหวดัที่ไดร้บัมอบหมาย เปน็ประธานกรรมการ 
 (2) ศึกษาธกิารภาคในพื้นที่ทีร่บัผดิชอบ เปน็รองประธานกรรมการ 
 (3) ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา ผูแ้ทนสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนและผูแ้ทนสาํนักงานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เปน็กรรมการ 
 (4) ทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดั ทอ้งถิน่จังหวดั ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั ประธานหอการค้า
จงัหวัด ผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั และวฒันธรรมจังหวดัเปน็กรรมการ 
 (5) ผูแ้ทนภาคประชาชนในทอ้งถิน่ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการแตง่ตั้งโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิารในภูมภิาค จาํนวนสองคนเป็น
กรรมการ 
 (6) ผูแ้ทนข้าราชการครูในทอ้งถิน่ซึ่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิารในภมูภิาค จาํนวนสองคนเป็น
กรรมการ 
 (7) กรรมการผูท้รงคุณวฒุซิึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการแตง่ตั้งจากผูท้รงคณุวฒุดิ้าน
กฎหมาย ดา้นบรหิารงานบคุคล หรอืดา้นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการขบัเคลือ่น
การปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิารในภมูภิาค จาํนวนไม่เกนิสามคน เปน็กรรมการ 
 (8) ศึกษาธกิารจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
4. สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮ่อ่งสอน เขต 1 
5. สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮ่อ่งสอน เขต 1 
6. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาแมฮ่อ่งสอน 
7. คณะกรรมการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการคร ู
    และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผููช้ว่ยสงักดั สพฐ. ป ี2564 (แมฮ่อ่งสอน) 
8. คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัผิูส้อบแข่งขนัฯ 
9. ผูส้มัครสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผููช้ว่ยสงักดั สพฐ. ป ี2564 (แมฮ่อ่งสอน) 
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แผนผังการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้สมัครสอบแข่งขัน  
๑. ต้องมีคณุสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐  
    และมีคุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

     ตามมาตรฐานตำแหน่งครผูู้ช่วย  

๒. เลือกสมัครสอบได้เพียงแห่งเดยีว 

    และสาขาวิชาเอกใดเอกหนึ่งเทา่นั้น 

๓. ระบรุะดับการศึกษาและระดับช้ัน 

    ที่จะสาธิตการสอน 

๔. จัดทำรายละเอียดประเมินภาค ค  
 

๑. สพฐ. ดำเนินการ 
 

๑.๑ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง  
๑.๒ กำหนดวัน เวลา ในการสอบภาค ก และ ภาค ข  
๑.๓ กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีต้องไม่เกินสองปี 
๑.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก  

ภาค ข และกำหนดตัวช้ีวัดและวิธีการ  
ให้คะแนน ภาค ค แบบรูบริค 

๑.๕ จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง 
      เป็นกรรมการประเมินภาค ค 
๑.๖ กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน 

 

๒.๑ กำหนดจำนวนตำแหน่งว่าง และกลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 

๒.๓ รับสมคัรสอบแข่งขัน 

 
๒.๔ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบตั ิและคุณวุฒิของผู้สมัคร

สอบแข่งขัน 

 
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบแข่งขันวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

•  
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 
๒.๖ ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
 

๒.๗ ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่าน  ภาค ก และ ภาค ข 
 

๓. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง   
 

 

๒.๒ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 

 

๒.๑๒ เรยีกตัวผู้สอบแข่งขันไดม้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 

๒.๑๐ ดำเนินการจดัสอบ ภาค ค 
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 

๒.๑๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขนัได ้
 

๒. กศจ. ดำเนินการ 

 

๒.๘ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินภาค ค 
 

๒.๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิภาค ค ตามองค์ประกอบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
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คำอธิบายแผนผัง 

 

๑. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 
๑.๑ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก  
๑.๒ กำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขันภาค ก และ ภาค ข 
๑.๓ กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึง

ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี 
๑.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และกำหนดตัวชี้วัดและคะแนน 

การประเมินภาค ค พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค แบบรูบริค (Scoring Rubric)
ตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
ภาค  ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  ๑.๕ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินภาค ค 
๑.๖ กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน   

 

๒. การดำเนินการของผู้ดำเนินการคัดเลือก (กศจ.) มีดังนี้ 
๒.๑ กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  
๒.๒ ประกาศสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๒.๓ รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครยื่นสมัครด้วยตนเอง

หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
จำนวน ๓๐๐ บาท และให้สมัครในวัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร 

๒.๔ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ให้ถูกต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และจัดทำสถิติผู้สมัครแยกตามคุณวุฒิ ประเภทวิชา 
หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบว่าด้วย 
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน   

๒.๖ ดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
๒.๗ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ที่มีสิทธิ

สอบภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค 
รวมทั้งรายการ และเอกสารการประเมินภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดทำ 

๒.๘ แต่งต้ังมีคณะกรรมการประเมินภาค ค จำนวน ๕ คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๙ ดำเนินการสอบ ภาค ค พร้อมทั้งบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน 
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๒.๑๐ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่ ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  

แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย และให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ หากมีการประกาศข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 

 สำหรับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  ๒) ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๓) ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
  ๔) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ 

๒.๑๑ ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ทำหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 

ทั้งนี้ การดำเนินการสอบแข่งขัน กศจ. แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม หรือมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการสอบแข่งขัน  ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม  โดยการดำเนินการสอบแข่งขัน 
ให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม กศจ. สามารถพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้ 

๓. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตามจำนวนตำแหน่งว่าง 
ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยอนุมัติของ กศจ.  และให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ส่วนราชการและสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง   
เพ่ือตรวจสอบคำสั่ง ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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