
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปี พ.ศ. 2561 
...................................................................... 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  นั้น 

 เนื่องจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 
4090  ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  แจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศรับสมัครประเภทวิชา 
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และตามการ
ประชุมทางไกล VDO Conference  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
ในการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561  ท าให้ประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกและแก้ไขข้อความใน
ประกาศ ดังนี้ 
 1. ขอยกเลิกหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ภาค ก ข้อ 1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    2. แก้ไข “1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด” เป็น “1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย” 
 3. แก้ไข “ก าหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและมี
ความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน คือ กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา” เป็น “ก าหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มวิชาดนตรี
ศึกษา กลุม่วิชาดนตรีไทย และกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์”  

 ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
       

 
               (นายเศรษฐา  เสนะวงศ์) 

               รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 
              ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

               ผู้รับมอบลงนามแทน 
              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   



 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
...................................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  และแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/281  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561           
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  
แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  
  1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)  
  1.2  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี  
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) 
  1.3  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4  อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)       

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ ว ไป  ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                

  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
   (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
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   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ  
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

    (10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (12)  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

      (13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด               
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ 
วิชาเอก  ที่น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 2556  หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔  ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด         
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่        
5 กรกฎาคม 2560 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ     
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจาก
คุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561          
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารหลักฐานดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอาย ุ

ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และในคราวประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
มีมติอนุมัติก าหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อ      
การจัดการเรียนการสอน คือ กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอาย ุ
  2.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  2.4 ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใด    
ที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม ก าหนด  
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 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - วันอังคารที่ 
24 กรกฎาคม ๒๕61  ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
  4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและ
สาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  4.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อ ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
  4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ฉบับภาษาไทย 
กรณใีบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษให้แนบใบแปล เพ่ือตรวจสอบรายวิชาด้วย 
  4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๕ รูป 
  4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
  4.6 บัตรประจ าตัวประชาชน 
  4.7 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
  4.8 ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
  4.9 ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   
  4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค            
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน
เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  
  4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 
    4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10)  
ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ที่ขาดแคลนและ  
มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
  4.14 ส าเนาหลักฐานเอกสารซึ่งแสดงว่าคุณวุฒิและสาขาวิชาของผู้สมัคร ที่ ก.ค.ศ. ได้รับรอง         
และก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว  จ านวน 1 ฉบับ  
(สามารถสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) เปิดจากระบบโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ พิมพ์  URL : 
http://qualification60.otepc.go.th 
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 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  
  6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมี
การทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ไม่มี        
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ภายในวันอังคารที ่
31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที่ตั้งเลขที่ 3 ถนนตากสิน ต าบลตลาด  อ าเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซด์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th) 

 8. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตารางสอบ ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
       และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
     เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 
75 คะแนน 

 

  ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน   

http://www.suksachan.go.th/
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          10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค   
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง
ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

      ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

 11. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  โดยประกาศ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
  กรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน 
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

 12. การตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล 
 12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

 13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดีที่        
6 กันยายน 2561  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที่ตั้งเลขที่ 3  ถนนตากสิน ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซด์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th) 

 ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี  และการ
ยกเลิก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติจาก          
ผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 
 
 

http://www.suksachan.go.th/
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  14.3  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน        
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ         
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
  14.4  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้  โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
  14.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง จะท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง  
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561  
  14.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

 15. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  15.2  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  15.3  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
  15.4  ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได ้
  15.5  กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  15.6  การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะพิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้     

 ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
       
 

               (นายเศรษฐา  เสนะวงศ์) 
               รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 

              ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
               ผู้รับมอบลงนามแทน 

              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
.............................................. 

 ภาค ก   ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (150 คะแนน)    

            1. ความรอบรู้ ( 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 

  1.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ  
  1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
  1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
                  1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาแห่งชาติ 
                  1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                 1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
                  1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
    1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามท่ี      
ส่วนราชการก าหนด 

        2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
            2.1  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
            2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
            2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล  
และอุปมาอุปไมย            
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน 
วิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
           3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
            3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
            3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
            3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
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 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (150  คะแนน) 

            1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1.1  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.2  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.3  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 1.4  การพัฒนาผู้เรียน 
 1.5  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.6  การวิจัยทางการศึกษา 
 1.7  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
 1.9  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

            2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  (75  คะแนน)  ให้ทดสอบ   
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

          ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (50  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์   
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
………………………………………………….. 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

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

ก. คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ 

1 ปฐมวัย 19  

2 ประถมศึกษา 9  

3 ภาษาไทย 25  

4 คณิตศาสตร์ 14  

5 ภาษาอังกฤษ 26  

6 วิทยาศาสตร์ 4  

7 สังคมศึกษา 7  

8 พลศึกษา 8  

9 นาฏศิลป์ 4  

10 แนะแนว 4  

11 ศิลปศึกษา 4  

12 บรรณารักษ์ 1  

13 เกษตร 4  

14 ชีววิทยา 1  

15 คอมพิวเตอร์ 1  

16 อุตสาหกรรมศิลป์ 2  

17 ดนตรีไทย 3  

18 ดนตรีศึกษา 1 สาขาวชิาขาดแคลน 

รวม 137  
 
หมายเหตุ ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการ 
 จัดการเรียนการสอน คือ ล าดับที่ 18 สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา  
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ข. รายละเอียด  กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

1.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย      
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
1.1 อนุบาล, อนุบาลศึกษา  1.2 การอนุบาลศึกษา    
1.3 ปฐมวัยศึกษา  1.4 การศึกษาปฐมวัย  
1.5 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1-1.4  

2.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
2.1 ประถมศึกษา 2.2 การประถมศึกษา 
2.3 การสอนประถมศึกษา 2.4 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา) 
2.5 วชิาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 2.1-2.4 

3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย            
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่           
3.1 ภาษาไทย                             3.2 ภาษาและวรรณคดีไทย    
3.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย            3.4 วรรณคดีไทย   
3.5 ภาษาไทยศึกษา  3.6 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
3.7 ภาษาไทยและการสื่อสาร           3.8 การสอนภาษาไทย  
3.9 วิธีสอนภาษาไทย  3.10 โปรแกรมวิชาภาษาไทย   
3.11 การศึกษา (ภาษาไทย)  3.12 การศึกษาและภาษาไทย    
3.13 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 3.1-3.12  

4.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  
4.1 คณิตศาสตร์  4.2 สถิติ   
4.3 สถิติศาสตร์  4.4 สถิติประยุกต์     
4.5 สถิติคณิตศาสตร์  4.6 คณิตศาสตร์ประยุกต์     
4.7 คณิตศาสตร์สถิติ    4.8 การสอนคณิตศาสตร์     
4.9 คณิตศาสตร์ศึกษา  4.10 การศึกษาคณิตศาสตร์     
4.11 คณิต – วิทยาศาสตร์  4.12 คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์     
4.13 คณิตศาสตร์ - เคมี  4.14 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ     
4.15 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์           4.16 คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา   
4.17 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 4.1-4.16  
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5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ            
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่   
5.1 ภาษาอังกฤษ  5.2 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   
5.3 การสอนภาษาอังกฤษ                 5.4 ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                        
5.5 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 5.6 วิธีสอนภาษาอังกฤษ   
5.7 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)  5.8 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   
5.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 5.10 วรรณคดีอังกฤษ   
5.11 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   5.12 อังกฤษธุรกิจ   
5.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล    5.14 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5.15 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    5.16 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ         
5.17 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 5.1-5.16  

6.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์            
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  
6.1 วิทยาศาสตร์                        6.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป            
6.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ  6.4 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ     
6.5 การสอนวิทยาศาสตร์                    6.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  
6.7 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         6.8 วิทยาศาสตร์กายภาพ             
6.9 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ    6.10 วิทยาศาสตร์การศึกษา              
6.11 การศึกษาวิทยาศาสตร์  6.12 เคมี                        
6.13 เคมีทั่วไป                                  6.14 การสอนเคมี              
6.15 เคมีศึกษา                                 6.16 เคมีเทคนิค                                  
6.17 ชีวเคมี                          6.18 ชีววิทยา                   
6.19 การสอนชีววิทยา        6.20 จุลชีววิทยา                                 
6.21 ชีววิทยาทั่วไป                             6.22 ชีววิทยาประยุกต์                       
6.23 ฟิสิกส์                           6.24 การสอนฟิสิกส์              
6.25 ฟิสิกส์ประยุกต์                        6.26 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา                      
6.27 เคมีวิเคราะห์                          6.28 เทคโนโลยีชีวภาพ             
6.29 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม        6.30 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                       
6.31 การสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     6.32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร             

 6.33 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 6.1-6.32  
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7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา      
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่  
7.1 สังคมศึกษา  7.2 การสอนสังคมศึกษา   
7.3 สังคมวิทยา   7.4 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
7.5 ภูมิศาสตร์ 7.6 ประวัติศาสตร์         
7.7 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7.8 โบราณคดี 
7.9 การสอนพระพุทธศาสนา 7.10 ศาสนาศึกษา  
7.11 พุทธศาสตร์    7.12 พุทธศาสนา 
7.13 ศาสนา 7.14 ศาสนาเปรียบเทียบ    
7.15 สังคมศาสตร์ 7.16 สังคมศาสตร์การพัฒนา             
7.17 มานุษยวิทยา 7.18 พัฒนาสังคม 
7.19 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม           7.20 ภูมิศาสตร์แผนที่  
7.21 วัฒนธรรมศึกษา      7.22 บาลีพุทธศาสตร์ 
7.23 เปรียญธรรม 9 ประโยค    7.24 จริยศาสตร์ศึกษา 
7.25 จริยศึกษา                     7.26 ปรัชญา 
7.27 ปรัชญาและศาสนา           7.28 พัฒนาชุมชน  
7.29 การพัฒนาชุมชน              7.30 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   
7.31 ประวัติศาสตร์ตะวันออก     7.32 ประวัติศาสตร์ตะวันตก      
7.33 ไทยคดีศึกษา     7.34 รัฐศาสตร์ 
7.35 รัฐประศาสนศาสตร์ 7.36 นิติศาสตร์ 
7.37 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7.38 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 7.1-7.37  

8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา            
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่            
8.1 พลศึกษา  8.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา          

 8.3 การฝึกและการจัดการกีฬา        8.4 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)            
 8.5 ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา           8.6 พลศึกษา – สุขศึกษา   
 8.7 การศึกษา (พลศึกษา – สุขศึกษา) 8.8 พลานามัย    
 8.9 การสอนพลศึกษา  8.10 สันทนาการ 
 8.11 พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ        8.12 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 8.13 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 8.1-8.12  

 

 

 

 



13 
 

9.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
9.1 นาฏศิลป ์ 9.2 นาฏศิลป์ศึกษา 
9.3 นาฏยศิลป์ 9.4 นาฏศิลปะไทย 
9.5 นาฏศิลป์ไทย 9.6 นาฏศิลป์สากล 
9.7 นาฏยศาสตร์ 7.8 นาฏศาสตร ์
9.9 นาฏศิลป์และการละคร 9.10 นาฏศิลป์ไทยศึกษา  
9.11 นาฏศิลป์และการแสดง 9.12 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา  
9.13 นาฏศิลป์สากลศึกษา 9.14 ศิลปกรรมกลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง  
9.15 นาฏศิลป์ทั่วไป 9.16 ศิลปศึกษาแขนงนาฏศิลป์  
9.17 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)   
9.18 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 9.1-9.17 

10.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
 10.1 แนะแนว  10.2 จิตวิทยาและการแนะแนว  
 10.3 จิตวิทยา  10.4 จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว  
 10.5 จิตวิทยาสังคม 
 10.6 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 10.1-10.5 

11.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
 วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
  11.1 ศิลปะ 11.2 ศิลปศึกษา 
  11.3 การสอนศิลปะ 11.4 ศิลปกรรมศึกษา  
  11.5 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา 11.6 ศิลปะไทย 

11.7 ประยุกต์ศิลปศึกษา 11.8 จิตรกรรม 
11.9 จิตรกรรมไทย 11.10 จิตรกรรมสากล  
11.11 ประติมากรรม 11.12 ประติมากรรมสากล 
11.13 ศิลปะหรือศิลปศึกษา 11.14 มัณฑนศิลป์ 
11.15 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ศิลปกรรมการแสดง   
11.16 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวชิาเอกหนึง่หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 11.1-11.15 

12.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
12.1 บรรณารักษ์  12.2 บรรณารักษ์ศาสตร์  
12.3 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  12.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
12.5 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 12.1-12.4 
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13.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
13.1 เกษตรกรรม  13.2 เกษตรศึกษา  
13.3 เกษตรทั่วไป  13.4 เกษตรศาสตร์  
13.5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป  13.6 คุรุศาสตร์เกษตร  
13.7 การเกษตร  13.8 พฤกษศาสตร์  
13.9 พืชศาสตร์  13.10 พืชสวนประดับ  
13.11 เกษตรและสิ่งแวดล้อม  13.12 การผลิตพืช  
13.13 ไม้ผล  13.14 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
13.15 พืชไร่  13.16 พืชสวน  
13.17 พืชผัก  13.18 ส่งเสริมการเกษตร  
13.19 เทคโนโลยีการเกษตร  13.20 วิทยาศาสตร์การเกษตร  
13.21 เกษตรสิ่งแวดล้อม 13.22 สัตวศาสตร์ 
13.23 สัตววิทยา 13.24 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
13.25 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 13.26 เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร 
13.27 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  13.28 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
13.29 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 13.30 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
13.31 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวชิาเอกหนึง่หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 13.1-13.30 

14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
14.1 ชวีวิทยา 14.2 จุลชีววิทยา 
14.3 จุลชีววิทยามนุษย์ 14.4 ชวีวิทยาระบบ 
14.5 อณูชีววิทยา 14.6 กายวิภาคศาสตร์ 
14.7 พันธุศาสตร์  14.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
14.9 สัตววิทยา 14.10 สัตวศาสตร์ 
14.11 พฤกษศาสตร์ 14.12 พฤกษวิทยา 
14.13 พฤติกรรมศาสตร์ 14.14 กายวิภาคศาสตร์ 
14.15 ชวีเคมี 
14.16 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวชิาเอกหนึง่หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 14.1-14.15 
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15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
 15.1  คอมพิวเตอร์ 15.2 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 15.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15.4 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 15.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15.6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 15.7 ธุรกิจคอมพิวเตอร์   15.8 ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 15.9  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 15.10 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 15.11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                    15.12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
 15.13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15.14 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 15.15 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15.16 ธรุกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 15.17 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 15.18 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 15.19 วชิาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 15.1- 15.18 

16.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี     
16.1 อุตสาหกรรมศิลป์ 16.2 อุตสาหกรรมศิลปศึกษา 
16.3 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 16.4 อุตสาหกรรม 
16.5 อุตสาหกรรมศึกษา 16.6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16.7 เทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 16.8 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 
16.9 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 16.10 วิศวกรรมศาสตร์   
16.11 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
16.12 วชิาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 16.1-16.11 

17.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย 
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่   
17.1 ดนตรีไทย 17.2 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) 
17.3 ดุริยะศิลป์ (ดนตรีไทย) 17.4 ดุริยางค์ไทย 
17.5 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 17.6 ศิลปกรรมศึกษา – ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย 
17.7 ศิลปกรรม (ดนตรีไทย) 17.8 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   
17.9 คีตศิลป์ไทย   
17.10 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวชิาเอกหนึง่หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 17.1-17.9 
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ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น 
ต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 กลุ่มวิชาเอก  

18.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา    
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่   
18.1 ดนตรี  18.2 ดนตรีศึกษา   
18.3 ดนตรีสากล  18.4 ศิลปกรรมดนตรี                          
18.5 ศึกษา - ดนตรีสากล                     18.6 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาดนตรีศึกษา   
18.7 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา   18.8 ดุริยางค์ศิลป์   
18.9 ดุริยางค์ศาสตร์ (ไทย-สากล)             18.10 ดุริยางค์สากล 
18.11 การสอนดุริยางคศึกษา 18.12 คีตศิลป์สากล 
18.13 การสอนดุริยางคศิลป์และนาฎศิลป์   18.14 ดุริยางค์ไทย 
18.15 คีตศิลป์ไทย   18.16 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   
18.17 ดนตรีไทย   
18.18 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 18.1-18.17  
 
 

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครด าเนินการค้นหา หนังสือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (บัญชีรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันที่จบการศึกษา ตามคุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา ของผู้สมัคร)  ค้นหาผ่านทาง  http://qualification60.otepc.go.th หรือให้ติดต่อ 
ขอหนังสือดังกล่าวได้จากสถาบันที่จบการศึกษานั้นๆ) โดยให้น าไปเป็นหลักฐานการรับสมัครด้วย จ านวน 1 ชุด 
 

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

 
 

http://qualification60.otepc.go.th/
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 

ที่ องค์ประกอบ ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน 
พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
เก่ียวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 10 คะแนน 
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง      
การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม และการสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 

พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม  
โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก   
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีการ
แก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

10 คะแนน 
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์     
ที่มีต่อวิชาชีพครู 
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ก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 

 
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
 

วันอังคารที่  10  กรกฎาคม  2561 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน 

 
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 
ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 
4. สอบข้อเขียน 
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ 
          ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
          และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
          และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
 
ภาค ข.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง        
 

 
 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 

 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
 

 
วันจันทร์ที่  27 สิงหาคม  2561 

 
6. สอบสัมภาษณ์ 
ภาค ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ                                      
 

 
 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

 
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 

          เขียนที่ ............................................................ 

  วันที่..............เดือน................................พ.ศ. 2561  

 ข้าพเจ้า.............................................................................. ต าแหน่ง.......................................................  
วิทยฐานะ.............................................. ระดับ/อันดับ....................ขั้น.......................บาท  ต าแหน่งเลขที่...................... 
โรงเรียน................................................ สังกัด................................................................................. กระทรวงศึกษาธิการ     
ขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน  ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561       
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2561 ได้ และยนิยอมให้ย้ายเมื่อถึงล าดบัที่ผู้สมคัรสอบแขง่ขันได้ 
จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ 

 ทั้งนี้  ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  ในวันบรรจุและแตง่ตั้งไมต่ิดเงื่อนไขอื่นใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เดิม  ก าหนด  
 
  ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุญาต 
               (......................................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 (    )  อนุญาต/ยินดีให้เปลี่ยนต าแหน่ง/ยา้ย/โอนเมื่อสอบแข่งขนัได้ 
 (    )  ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................ 

 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 
     (......................................................) 
  ต าแหน่ง.................................................. 
 

ความเห็นของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ความเห็นของ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
(    )  อนุญาต                       
(    )  ไม่อนุญาต  เนื่องจาก................................................... 
.............................................................................................. 
 
 

                        (......................................................)  
                  ต าแหน่ง.................................................... 
                  วันท่ี........../........................../...................... 
 

(    )  อนุญาต                       
(    )  ไม่อนุญาต  เนื่องจาก................................................... 
.............................................................................................. 
 
 

                        (......................................................)  
                  ต าแหน่ง.................................................... 
                  วันท่ี........../........................../...................... 
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

          เขียนที่ ........................................................... 

  วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. 2561  

เร่ือง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดจันทบรุี  

 ตามที่ (นาง/นาง/นางสาว)........................................................................................................................  
ต าแหน่ง...................................................................ระดับ/อันดับ.........................วิทยฐานะ............................................. 
ขั้น.........................บาท  โรงเรียน/สังกัด............................................................................... กระทรวง………………….……  
มีความประสงคจ์ะสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561          
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2561  นั้น 
 (ชื่อหน่วยงาน).............................................................................................. พิจารณาแล้ว อนุญาตให้
ข้าราชการดังกลา่วมาสมัครสอบแข่งขันและยนิยอมให้โอนเมื่อถึงล าดับที่ผู้สอบแข่งขันได้จะไดร้ับการบรรจุและแต่งตัง้  
 
 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 
     (......................................................) 
  ต าแหน่ง.................................................. 
 
 
ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (    )  อนุญาต/ยินดีให้เปลี่ยนต าแหน่ง/ยา้ย/โอนเมื่อสอบแข่งขนัได้ 
 (    )  ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................ 
 
 
  ลงชื่อ......................................................ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
    (......................................................) 
  ต าแหน่ง...................................................... 
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ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................ 
บ้านเลขที่....................................................หมู่ท่ี......................ถนน............................................. 
ต าบล................................................................อ าเภอ................................................................. 
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
 
 
....................................................................................................................... ........................................................ 
 
 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................ 
บ้านเลขที่....................................................หมู่ท่ี......................ถนน............................................. 
ต าบล................................................................อ าเภอ................................................................. 
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
 
 
....................................................................................................................... ........................................................ 
 
 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................ 
บ้านเลขที่....................................................หมู่ท่ี......................ถนน............................................. 
ต าบล................................................................อ าเภอ................................................................. 
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
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-ตัวอย่าง- 
ตราสถาบันการศึกษา 

สถาบัน.................................................. 
หนังสือรับรอง 

 
 ข้าพเจ้า.....................................................................  ต าแหน่ง.............................................................. 
ขอรับรองว่า.......................................................................... รหัสประจ าตัว .................................................... 
โปรแกรมวิชา ...................................................................... ในระดับ  ............................................................ 
หลักสูตร............................ ปี ได้ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก................................................ 
รวม............................รายวิชา นับหน่วยกิตรวมกันได้........................หน่วยกิต  รายละเอียดดังนี้
  
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต
  
1.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
2.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
3.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
4.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
5.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
6.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
7.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
8.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
9.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
10.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
11.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
12.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
13.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
14.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
15.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
16.  …………………………...  ..…………………………………………………………….  ………….. 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ...................  
 

   ประทับตรา 
 

       ลงชื่อ.............................................................. 
       (....................................................) 

      อธิการบดี........................................................ 
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