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 ๔.๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้  
โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒  ในวัน
สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใด ที่หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมก าหนด 
 ๔.๕  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร
สอบตามข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 
๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
สมัครสอบ 
 ๔.๖  การสมัครสอบตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น 
หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
 ๔.๗  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลอันเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ และ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ๔.๘  ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือเลขประจ าตัวประชาชน ในใบสมัครสอบ
ที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไข และ Download แบบค าร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
สอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหา ได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. 
หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆทั้งสิ้น และให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 ๔.๙  ผู้สมัครสอบที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) หลังเวลา 19.00 น. ของวันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้
และจะไม่คืนเงินให้  
 ๔.๑๐  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสก าหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการ
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
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 ๕. วิธีการสมัครสอบ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และวันที่  
๒ ๓  ก ร ก ฎ า ค ม   ๒ ๕ ๖ ๓   ปิ ด รั บ ส มั ค ร  เ ว ล า  1 6 . 3 0  น .  โ ด ย ส มั ค ร ส อ บ ไ ด้ ที่ เ ว็ ป ไ ซ ต์  
https://obec63.thaijobjob.com/  หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 256๓  
 ๕.๑  ขั้นตอนการสมัครสอบ 
 (๑)  อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯและขั้นตอนการ
กรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร 
 (๒)  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด แล้ว
ท าการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดย
อัตโนมัต ิ

 (๓)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (เอ ๔) หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึก
ข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 

  (๔)  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึก
ข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพ่ือพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงิน 
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ 

 ๕.๒  ผู้สมัครสอบต้องอัพโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ  
  (๑)  เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพ่ือ “อัพโหลด 

(upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ืออัพโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1 นิ้ว ประเภทของ
ไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรง
ตามที่ก าหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้) 

   (๒)  รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบส าหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ 
 (๓)  กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และ
หัวหน้าผู้ก ากับการสอบหรือกรรมการก ากับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของ
ผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ท าการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้ 

  (๔)  ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา 
(Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

   (๕)  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 
 
 

/(6) ใบอนุญาต.... 
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         13. การประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา)  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา แนบท้ายประกาศนี ้
 13.1 เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ต้องจัดท า 
  1. แฟ้มสะสมงาน 
  1) ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด 
  2) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู(ถ้ามี) 
  3) เอกสารหลักฐานที่แสดงการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  4) เอกสารหลักฐานผลงานระดับโรงเรียนหรือสูงกว่าระดับโรงเรียน (ถ้ามี) 
  5) เอกสารหลักฐานผลงานที่ตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา (ถ้ามี) 
  6) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมในการเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ (ถ้ามี)    
 2. การสอนสาธิตการปฏิบัติสอน 
  1) โครงสร้างรายวิชา 
  2) หน่วยการเรียนรู้ 
  3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอบปฏิบัติการสอน 
  4) สื่อการเรียนการสอน 
       ส าหรับวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

14. เกณฑ์การตัดสิน  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
 กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค 
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่
อยู่ล าดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่
ดีกว่า  

 15. การตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล 
 15.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 15.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

16. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ส าหรับวัน เวลา จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ถนนพิชิตบ ารุง ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส และทางเว็บไซต ์www.narapeo.go.th 

/ทั้งนี.้... 
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