
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ                             
และแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4)                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ล งวันที่  21 มีนาคม 2560                         
หนงัสือส 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 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน       
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3388 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้ 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 ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 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 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

/(3) เป็นผู้เลื่อมใส .... 
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 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6)  ไม่ เป็นผู้ อยู่ ระหว่ างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู                         
และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     

ในหน่วยงานของรัฐ 
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  
หนังสือส 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 หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

 
 
 

/ยกเว้น... 
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ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย ที่ตั้ง ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561 - วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม ๒๕61 
ในเวลำรำชกำร โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

4.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อ 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก      
(หากสถานศึกษาออกเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับภาษาไทยด้วย) 

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 และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

  
/4.12 ใบอนุญาต... 
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4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 
         4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ

สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  
         4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  

อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1     

(คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                    
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

4.14 กรณีที่ใช้คุณวุฒิที่มีชื่อไม่ตรงกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามประกาศ      
รับสมัครฯ ให้แนบหนังสือรับรองจากสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาว่าได้ศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกเป็นรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับผลการเรียนด้วย 

4.15 เอกสารที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่ใช้สมัคร (ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบ
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศ
ข้าราชการคร”ู และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง”)  

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ที่ตั้ง ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561 - วันอังคำรที่ 24 
กรกฎำคม ๒๕61 ในเวลำรำชกำร โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน     
ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้ง ถนนเศรษฐกิจ 1 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร www.skn-peo.go.th 

 8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

/ตารางสอบ ภาค ก ... 
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ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
        และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 
ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที ่19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

   ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน   

         10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง

ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทรท์ี่ 27 สิงหาคม 2561 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำรท์ี่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

       ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

 

/11. เกณฑ์การตัดสิน ... 
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11. เกณฑ์กำรตัดสิน  

  ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ      
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  
  กรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

 12. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
  12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้              
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้ง ถนนเศรษฐกิจ 1   
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร www.skn-peo.go.th 

  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ    
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 

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 ข้าราชการอ่ืน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
 

/14.5 การเรียกตัว ... 
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หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
.................................. 

 

 ภำค ก  ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู และมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 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 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
 1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
           1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
           1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
     1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 2.  ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
      2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  
      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... 
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 3.1  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
            3.2  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 3.3  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 3.4  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
 
 ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.9  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

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

 ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 2.  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 3.  วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
 4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 
(รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ แนบท้ำย
ประกำศ) 
 

------------------------------------------ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชพี 
ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี ้
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 
เกี่ยวกับประวัติสว่นตวัและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กรยิาท่าทาง 
การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและ 
วิธีแก้ปัญหานั้นใหเ้ป็นที่ยอมรบัได้ 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ ์
ที่มีต่อวิชาชีพครู 
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จ ำนวนอัตรำว่ำงที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 

 
 

ที ่
กลุ่มวิชำ/ทำง/ 
สำขำวิชำเอก 

อัตรำว่ำง 
สพป. สค. 

อัตรำว่ำง 
สพม. เขต 10 

รวม 
(อัตรำ) 

หมำยเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

22 
 

อุตสาหกรรมศิลป์ 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน 
ดนตรีศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 
นาฏศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ 
เกษตรกรรม 
คหกรรม 
ประถมศึกษา 
ปฐมวัย 
จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
บรรณารักษ์ 

- 
- 
- 

1  อัตรา 
8  อัตรา 

10  อัตรา 
14  อัตรา 
1  อัตรา 

- 
- 

1  อัตรา 
- 
- 

1  อัตรา 
1  อัตรา 

- 
- 

1  อัตรา 
7  อัตรา 
5  อัตรา 

- 
 

1  อัตรา 
 

3  อัตรา 
2  อัตรา 
6  อัตรา 
2  อัตรา 
5  อัตรา 
7  อัตรา 
7  อัตรา 
3  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
3  อัตรา 
3  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
2  อัตรา 
4  อัตรา 
1  อัตรา 
3  อัตรา 

- 
- 

2  อัตรา 
 
- 

3  อัตรา 
2 อัตรา 
6 อัตรา 
3 อัตรา 
13 อัตรา 
17 อัตรา 
21 อัตรา 
4 อัตรา 
2 อัตรา 
1 อัตรา 
4 อัตรา 
3 อัตรา 
2 อัตรา 
2 อัตรา 
3 อัตรา 
4 อัตรา 
1 อัตรา 
4 อัตรา 
7 อัตรา 
 5 อัตรา 
2 อัตรา 

 
1 อัตรา 

ล ำดับที่ 4  
ดนตรีศึกษำ 
เป็นประเภทวชิา 
หรือกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่ขาดแคลน
และมีความจ าเปน็
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

รวมทั้งส้ิน 51  อัตรำ 59  อัตรำ 110  อัตรำ  
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

...................................................................... 
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน (ปกติ) 
ปริญญาตร ีในกลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอก ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวชิาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

21 
 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 
ครูผู้ช่วย 

อุตสาหกรรมศิลป์ 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 
นาฏศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ 
เกษตรกรรม 
คหกรรม 
ประถมศึกษา 
ปฐมวัย 
จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
บรรณารักษ์ 

3  อัตรา 
2 อัตรา 
6 อัตรา 
13 อัตรา 
17 อัตรา 
21 อัตรา 
4 อัตรา 
2 อัตรา 
1 อัตรา 
4 อัตรา 
3 อัตรา 
2 อัตรา 
2 อัตรา 
3 อัตรา 
4 อัตรา 
1 อัตรา 
4 อัตรา 
7 อัตรา 
 5 อัตรา 
2 อัตรา 

 
1 อัตรา 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 15,050 บาท 
2. ส าหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
    1 ป ีต่อจากวุฒิปริญญาตร ี
    หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
    ขั้น 15,800 บาท 
3. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 15,800 บาท 
4. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 6 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขัน้ 17,690 บาท 

 

  รวม 107 อัตรำ   
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

...................................................................... 
 
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน (โดยเป็นประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง 
หรือสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 
ปริญญาตร ีในกลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอก ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวชิาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

1 
 

ครูผู้ช่วย 
 

ดนตรีศึกษา 
 

3 อัตรา 
 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 15,050 บาท 
2. ส าหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
    1 ป ีต่อจากวุฒิปริญญาตร ี
    หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
    ขั้น 15,800 บาท 
3. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 15,800 บาท 
4. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 6 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 17,690 บาท 

 

  รวม 3 อัตรำ   
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ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
 

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน 
วันพธุที่ 18 กรกฎาคม – วนัอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

 
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

4. สอบข้อเชยีน 
    ภาค ก ความรอบรู ้ความสามารถทั่วไป 
              และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
              และอุดมการณ์ของความเป็นคร ู
              และมาตรฐานวชิาชพีทางการศึกษา 
    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 

6. สอบสัมภาษณ์  
    ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวชิาชีพ 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 
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ตำรำงสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

 

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

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 
 ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

  ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 
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รำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ประกำศ ณ วันที่  6  กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

--------------------------------- 
1.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

(1) อุตสาหกรรมศิลป์   (2) อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
(3) ช่างไฟฟ้า    (4) อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
(5) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์   (6) อุตสาหกรรม 
(7) อุตสาหกรรมศึกษา   (8) เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์   (10) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(11) อุตสาหการ    (12) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(13) อุตสาหกรรมไฟฟ้า   (14) ช่างอุตสาหกรรม 
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า  (16) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
(17) อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (18) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(19) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  (20) การจัดการอุตสาหกรรม 
(21) อุตสาหกรรมศิลปะ (ไฟฟ้า) 
(22) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (21) 
 

2.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
(1) ภาษาญี่ปุ่น    (2) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(3) การสอนภาษาญี่ปุ่น   (4) ญี่ปุ่นศึกษา 
(5) การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ  (6) ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
(7) ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น   (8) ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
(9) การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
(10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (9) 
 

3.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน 
(1) ภาษาจีน    (2) การสอนภาษาจีน 
(3 ) ภาษาจีนธุรกิจ    (4) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
(5) วิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (6) ภาษาจีนกลาง 
(7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (6)  
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4.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 

(1) ดนตรีศึกษา    (2) ดนตรี 
(3 ) การสอนดุริยางคศึกษา   (4) ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา 
(5) ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา  (6) ดนตรีสากล 
(7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (6)  

 
5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

(1) คณิตศาสตร์    (2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3 ) คณิตศาสตร์ศึกษา   (4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์   (6) การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
(7) สถิติ     (8) สถิติคณิตศาสตร์ 
(9) สถิติศาสตร์    (10) สถิติประยุกต์ 
(11) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (10) 

 
6.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย 

(1) ภาษาไทย    (2)  การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย    (4) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(5) ภาษาและวัฒนธรรมไทย   (6) การสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 
(7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (6) 
 

7.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
(1) ภาษาอังกฤษ    (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
(3) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (4) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ 
(อังกฤษ) 
(5) วิธีสอนภาษาอังกฤษ   (6) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง   (8) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (8) 
 

8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
(1) วิทยาศาสตร์    (2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(3 ) วิทยาศาสตร์ศึกษา   (4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
(5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (6) การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(7) การศึกษาวิทยาศาสตร์   (8) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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(9) วิทยาศาสตร์-เคมี    (10) วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
(11) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์   (12) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(13) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (14) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
(15) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(16) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (15) 
 

9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 
(1) ฟิสิกส์     (2) การสอนฟิสิกส์ 
(3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา  (4) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
(5) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (4) 
 

10.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา 
(2) ชีววิทยา     (2) การสอนชีววิทยา 
(3) ชีววิทยาประยุกต์    (4) ชีวศึกษา 
(5) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา  (6) จุลชีววิทยา 
(7) พันธุศาสตร์    (8) พฤกษศาสตร์ 
(9) สัตววิทยา    (10) ชีววิทยาทั่วไป 
(11) วิทยาศาสตร์ชีววิทยา   (12) เทคโนโลยีชีวภาพ  
(13) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (12) 
 

11.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
(1) สังคมศึกษา    (2) การสอนสังคมศึกษา 
(3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา (4) พัฒนาสังคม 
(5) สังคมศาสตร์    (6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(7) ไทยคดีศึกษา    (8) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
(9) ประวัติศาสตร์    (10) ภูมิศาสตร์ 
(11) วัฒนธรรมศึกษา   (12) การพัฒนาชุมชน 
(13) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)   
       หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์”  เป็นชื่อของวิชาเอก คือ วิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุชื่อ 
   ดังกล่าวไว้ชัดแจ้งในหลักฐานการส าเร็จ 
(14) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (13) 
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12. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาสุขศึกษา 
(1) สุขศึกษา    (2) อนามัยครอบครัว 
(3) การสอนสุขศึกษา    (4) สาธารณสุข 
(5) ขีวอนามัย    (6) สาธารณสุขศาสตร์ 
(7) ศึกษาศาสตร์ – สุขศึกษา   (8) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (9) 
 

13. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 
(1) พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา  (2) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา   (4) การฝึกและการจัดการกีฬา 
(5) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (4) 
 

14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
(1) ศิลปะ     (2) ศิลปศึกษา 
(3) ศิลปะไทย    (4) ศิลปะการช่าง 
(5) จิตรกรรม    (6) จิตรกรรมไทย 
(7) จิตรกรรมสากล    (8) ประยุกต์ศิลปศึกษา 
(9) เครื่องปั้นดินเผา 
(10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (9) 
 

15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
(1) นาฏศิลป์    (2) นาฏศิลป์ไทย 
(3) นาฏศิลป์สากล    (4) นาฏศิลป์และการละคร 
(5) นาฏศิลป์ไทยศึกษา   (6) นาฏศิลป์สากลศึกษา 
(7) คีตศิลป์ไทย    (8) คีตศิลป์สากล 
(9) นาฏยศิลป์    (10) นาฏยศาสตร์ 
(11) นาฏศาสตร์    (11) การสอนนาฏยสังคีต 
(12) นาฏศิลป์ทั่วไป 
(13) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (12) 
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16. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
(1) คอมพิวเตอร์    (2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (4) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
(5) ระบบสารสนเทศ    (6) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(7) คอมพิวเตอร์ศึกษา   (8) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (8) 
 

17. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 
(1) เกษตรกรรม    (2) เกษตร 
(3) การเกษตร    (4) เกษตรศึกษา 
(5) ครุศาสตร์การเกษตร   (6) อุตสาหกรรมเกษตร 
(7) ส่งเสริมและนิเทศการเกษตร  (8) วิทยาศาสตร์เกษตร 
(9) พืชไร่     (10) พืชสวน 
(11) สัตวศาสตร์    (12) เกษตรศาสตร์ 
(13) เกษตรทั่วไป    (14) ส่งเสริมการเกษตร 
(15) การสอนวิชาเกษตรกรรม  (16) ศึกษาศาสตร์ – เกษตร 
(17) เทคโนโลยีการเกษตร   (18) เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
(19) เกษตรศาสตร์ทั่วไป  
(20) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (19) 
 

18. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม 
(1) คหกรรม     (2) คหกรรมศาสตร์ 
(3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา   (4) อาหารและโภชนาการ 
(5) วิทยาศาสตร์การอาหาร   (6) คหกรรมทั่วไป 
(7) คหกรรมศิลป์    (8) คหกรรมศาสตร์ศิลป์ 
(9) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   (10) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า) 
(11) ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์  (12) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(13) บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(14) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
       ตามข้อ (1) – (13) 
 

19. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
(1) ประถมศึกษา    (2) การประถมศึกษา 
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20. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 
(1) ปฐมวัยศึกษา    (2) การศึกษาปฐมวัย 
(3) การปฐมวัยศึกษา    (4) การสอนปฐมวัย 
(5) การอนุบาลศึกษา    (6) อนุบาลศึกษา 
(7) อนุบาล     
(8) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (7) 

 
21. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

(1) การแนะแนว หรือการแนะแนวศึกษา (2) การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
(3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (4) จิตวิทยาและการแนะแนว 
(5) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและการแนะแนว  (6) จิตวิทยา 
(7) จิตวิทยาการศึกษา   (8) จิตวิทยาโรงเรียน 
(9) จิตวิทยาสังคม    (10) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(11) จิตวิทยาการทดลอง    
(12) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 

     ตามข้อ (1) – (11) 
 
22. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ 

(1) บรรณารักษ์    (2) บรรณารักษศาสตร์ 
(3) ห้องสมุดโรงเรียน    (4) บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
(5) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
(6) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (5) 
 

หมำยเหตุ  
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย จึงให้ผู้สมัครแนบหลักฐานหนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในวันสมัครด้วย 
โดยสามารถสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบเดิม) URL : http://qualification.otepc.go.th  
และระบบสืบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) URL : http://qualification60.otepc.go.th 
 2. วิชาเอกตามข้อ 1 – ข้อ 22 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่ม
วิชาเอกดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันน าหลักฐานที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก
ประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 
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1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10    
หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครด าเนินการประสาน
กับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้
การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ / กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็น
รายวิชาว่ารายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศ      
รับสมัคร 

 
****************************** 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            

                                                                                   สมัครสอบกลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก...................................... 
                                              เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ   6   2 

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

        ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี     
 5 ปี   6 ปี  ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................สัญชาติ................เชื้อชาติ................................ 
2. เกิดวันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................อายุ.............ปี.............เดือน (นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 
    2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่                                                                

วันออกบัตร......................................................วันบัตรหมดอายุ ............................................................................ 
            2.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี).....................................................................เลขที่....................................... 
สังกัด.....................................................วันออกบัตร.......................... ......................บัตรหมดอายุ................................................. 

3. ประเภทความพิการ (กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ) 
           พิการทางการมองเห็น      พิการทางการได้ยิน   
           พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย  พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
           พิการทางการเรียนรู้       พิการทางสติปัญญา 
           พิการทางออทิสติก 
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ)..........................สาขาวิชาเอก.......................................  

สถาบันการศึกษา.....................................................................................................จังหวัด........................................................ 
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ...................  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ..................................(ระบุตัวย่อ)..............................สาขาวิชาเอก..................................... ..............  

5. อาชีพปัจจุบัน     ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                        ข้าราชการประเภทอ่ืน                               พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                         อ่ืน ๆ ................................................... 

สถานที่ท างาน/ปฏิบัติงาน.......................................................................................................................... ................................ 
เลขที่...............หมู่ที่............. ตรอก/ซอย..........................ถนน................... ..........ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์................ .................................................. 

6. สถานที่ตดิต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี .....................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย................................. ................. 
ถนน.......................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................. ...........จังหวัด........................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ............. ................................................ 
 

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองและ 
  ลงลายมือชือ่ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลกัฐานต่างๆให้ 
  ถูกตอ้ง ครบถ้วน และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
  (เขียนตวับรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 
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7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม................. แผ่น 

7.1 หลักฐานการสมัคร จ านวน .....................แผ่น  ประกอบด้วย 
      1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ       2. ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
      3. ส าเนาทะเบียนบา้น      4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

                   5. ส าเนาบตัรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ   6. ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
      7. ส าเนาใบส าคัญเปลีย่นชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   8. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
      9. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนกังานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ) 
   10. หนังสือรับรองของ ก.ค.ศ. ที่รับรองคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผูช้่วย  
      11. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
      12. อื่น ๆ ถ้ามี (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
        7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
                ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู เลขที่....................................................................................................................

ออกให้ ณ วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ..................ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน............................ พ.ศ. .................... 
  7.2.2 หลักฐานอ่ืน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชพีครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
                             ใบอนุญาตปฏบิัติการสอน เลขที่..........................................................................................................................  
ให้ไว้ ณ วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..................ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน.......................... พ.ศ. .......................... 
   หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่............ เดือน............พ.ศ. ..............ครบ 60 วัน นับตั้งแตว่ันออก 
วันที่..................... เดือน.................................. พ.ศ. ......................... 
                            เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูล     
ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
                            หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7.3 กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ฯ และ ไม่ม ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมในวันสมัคร 
    แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ จ านวน ........... แผ่น 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันคร้ังนี้) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริง
ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังทั้งสิ้น                                        

                                       ลงลายมือชื่อ........................................................................ผู้สมัครสอบ  
                                                     (....................................................................) 
      ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบฉบับจริง  
พร้อมฉบับถา่ยส าเนาแล้ว ปรากฏวา่ 
    หลักฐานถกูต้อง ครบถ้วน 
    ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก…………………………………………………………... 
ลงชื่อ ............................................................... 
       (..............................................................) 
           ............... / กรฎาคม / 2561   
                เจา้หน้าที่รับสมัคร   

ไดร้ับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่.........................เลขที่.................. 
 
ลงชื่อ ..................................................................... 
        (....................................................................) 
               ............... / กรฎาคม / 2561     
                          ผูร้ับเงิน    

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติอื่น 
ตามประกาศแลว้ ปรากฏว่า 
    มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
    ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
 เนื่องจาก............................................................. 
 ลงชื่อ.................................................................. 
        (..............................................................) 
               ............... / กรฎาคม / 2561     
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 

เขียนที่ ............................................................. 
       วันที่................เดือน...........................................พ.ศ................ 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

  ข้าพเจ้า...............................................................วุฒิ............................สาขาวิชาเอก............................................. 
ต าแหน่ง.......................................อันดับ..............ขั้น.......................โรงเรียน........................................สังกัด.......................................
กระทรวง.........................................มีความประสงค์ขออนุญาตไป สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 เหตผุล.............................................................................. 
ได้แนบเอกสารประกอบการพจิารณา โดยรับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ คือ  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เลขท่ี.............................................................. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที.่.................................................................. 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเง่ือนไขใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่สังกัด               
อยู่เดิมก าหนด 
 

                            (ลงช่ือ).................................................... (ผูข้ออนุญาต) 
                  (.................................................) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้อ านวยการสถานศึกษา / รักษาการในต าแหน่งฯ) 

 อนุญาต/ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้      ไม่อนุญาต เนื่องจาก............................................................. 

                                  (ลงช่ือ).................................................... (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น) 
                (.................................................) 

        ต าแหน่ง........................................................... 
 

ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

ความเห็นของ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
(ศึกษาธกิารจังหวัด) 

เห็นควร       อนุญาต           ไม่อนุญาต  

          เนื่องจาก.......................................................................  
.................................................................................................... 

(...................................................) 
..................................................... 

................./.............................../................... 

          อนุญาต             ไม่อนุญาต  

             เนื่องจาก ...................................................................  
..................................................................................................... 

(...................................................) 
..................................................... 

................./.............................../..................... 

 




