
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564 

จังหวัดลําพูน 
-------------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไดดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ                             
และแตงตั้ งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู ชวย                                
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาค ก 
ความรูความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564 แลว  
และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไดมีผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

อยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดชะลอการสอบแขงขันฯ ดังกลาวออกไปกอน  นั้น 

บัดนี้ ก.ค.ศ. ไดกําหนดวิธีการดําเนินการบริหารจัดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2564 
ในสภาวการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ที่ ศธ 04009/ว 5595  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 
จังหวัดลําพูน  รายละเอียด ดังนี ้

1. รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 จํานวน  31  กลุมวิชา  รวม  1,360  ราย พรอมสถานที่สอบ  
ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

2. กําหนดวัน เวลา การสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
ภาค ก  ความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสารที่ 5 กุมภาพันธ 2565 
       เวลา 09.00 – 11.30 น. 
       เวลา 13.00 – 14.30 น. 
       เวลา 15.30 – 16.30 น. 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรูและลักษณะการเปนขาราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 
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ภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565 
       เวลา 09.00 – 11.30 น. 

       เวลา 13.00 – 14.30 น. 

       เวลา 15.30 – 16.00 น. 

  

 มาตรฐานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 

 มาตรฐานความรูทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน  

 ความรอบรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

100 คะแนน 

  75 คะแนน 

  25 คะแนน 

 

3. เอกสารที่ตองนําไปในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข  ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบ 
ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให 
โดยหนวยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถาย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและ
ทุกวิชาที่เขาสอบ กรณีสมัครทางออนไลนใหพิมพบัตรประจําตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน  
พรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจําตัวสอบ เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงตอกรรมการกํากับการสอบ มิฉะนั้น 
จะมิไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

4. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 แนบทายประกาศนี้ โดยเครงครดั 

5. ผูเขาสอบตองแตงกายตามขอแนะนําในการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ และปฏิบัติตน 
ตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แนบทาย

ประกาศนี้โดยเครงครดั 
6. การประกาศรายชื่อผูผาน ภาค ก และ ภาค ข  

      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อผูผาน ภาค ก และ ภาค ข 
เพ่ือมสีิทธิเขารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุมวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565  
      ทั้งน้ี ผูสอบแขงขันตองไดคะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมิน ภาค ค     

หากปรากฏในการดําเนินการสอบแขงขันมีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริต หรือ
ดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม จะพิจารณาแกไขหรือยกเลิกการสอบแขงขันครั้งนี้ได 

           ประกาศ  ณ  วันที ่ 21  มกราคม  พ.ศ. 2565 

                                                                   
       (นายณัฐกุล  รุณผาบ) 

                                          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
                           ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดลําพูน 

 
















































































































