
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด 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 ลงวันที่  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 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/2561 เมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ 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) มสีัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 
/(3) เป็นผู้เลื่อมใส .... 
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    (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
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 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

 
 
 
 

/ ยกเว้น ผู้สมัคร... 
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ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 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 เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนประจวบ
วิทยาลัย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 
๒๕61 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 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) ทีร่ะบตุามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้สมัคร กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิซึ่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่าง
จากประกาศรับสมัคร ควรน าเอกสารหลักฐานจากสถาบันการศึกษามาแสดงเพ่ิมเติม ที่ชี้แจงรายวิชาใน 
Transcript เป็นวิชาในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศรับสมัคร ซึ่งสามารถน ามา
ประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้  
  4.๔ ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่แสดงว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็น
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย (ถ้ามี) 

4.๕ 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 

4.๖ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
4.๗ บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.๘ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
4.๙ ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
4.๑๐ ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   

  4.1๑ ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

 
/ 4.1๒ หนังสืออนุญาต... 
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4.1๒ หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

4.1๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

         4.1๓.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

         4.1๓.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

4.1๔ แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1     
(คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                    
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  
ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ www.pknpeo.moe.go.th  

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

 9. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ 
ดังนี้ 

/ ตารางสอบ... 
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ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที ่18 สิงหาคม 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 

 

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที ่19 สิงหาคม 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. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดย

เรียงตามล 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 
วันเสารท์ี่ 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      
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  

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

13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวัน
พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๒๙ หมู่ 2 ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์ www.pknpeo.moe.go.th 
  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันทีป่ระกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

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

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 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 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 

/ ๑๕.การยกเลิกการข้ึนบัญชี... 
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15.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
  15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได ้

15.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม ข้อ 15.3  
และ 15.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
  15.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ      
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

15.๗ การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต  
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะ
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้     

           ประกาศ  ณ  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
       
 
 

              (นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์) 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                    ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
…………………………………………… 

      ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (150 คะแนน) 
      1. ความรอบรู้ 50 คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 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 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้น
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

     2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
ในเรื่องดังต่อไปนี้  
       2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข  
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
       2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ 
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
       2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหา
เหตุผลและอุปมาอุปไมย 

       3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ ของความเป็นครู และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
        3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 

     ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (150 คะแนน) 
      1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

   1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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 1.3 จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว 
  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)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ 

ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
      ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชัพ (50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบเอกสาร  โดยประเมินจาก 

๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

........................................... 
 

๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา หมายเหตุ 

๑ อุตสาหกรรมศิลป์  ๑ ๑3 ประเภทวิชา หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก
ทีข่าดแคลนฯ  

๒ ภาษาญี่ปุุน ๑ ๓๔ ประเภทวิชา หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนฯ 

๓ ภาษาจีน ๒ ๓๖ ประเภทวิชา หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนฯ 

๔ ดนตรีศึกษา ๑ ๓๘  
๕ ดนตรีไทย 11 ๓๙ ประเภทวิชา หรือ

กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนฯ 

๖ ดนตรีสากล ๑ ๔๐ ประเภทวิชา หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก
ทีข่าดแคลนฯ 

๗ คณิตศาสตร์ ๑๑ ๔๓  
๘ ภาษาไทย 9 ๔๔  
๙ ภาษาอังกฤษ ๑๕ ๔๕  
๑0 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ๔๗  
๑1 สังคมศึกษา ๕ ๕๑  
๑2 พลศึกษา ๗ ๕๓  
๑3 ศิลปศึกษา ๓ 62  
๑4 นาฏศิลป์ ๔ 64  
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ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา หมายเหตุ 

๑5 คอมพิวเตอร์ ๖ 66  
๑6 เกษตร ๑ 69  
๑7 คหกรรม ๒ ๗๔  
๑8 ประถมศึกษา ๑ ๗๘  
19 ปฐมวัย ๑๐ ๘๐  
๒0 แนะแนว ๑ ๘๗  
๒1 บรรณารักษ์ ๒ ๙๔  

รวม 98   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

................................................... 
๑. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน ๑ อัตรา  

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 บางสะพานวิทยา 127278 บางสะพาน สพม.๑๐  
 

๒. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 หัวหิน  303 หัวหิน  สพม.๑๐  

๓. กลุ่มวิชาภาษาจีน จ านวน ๒ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 ทับสะแกวิทยา 33994 ทับสะแก สพม.๑๐ 
2 บางสะพานวิทยา 30445 บางสะพาน สพม.๑๐  

๔. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
๑ อานันท์ ๒๖๙๗ หัวหิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  

๕. กลุ่มวิชาดนตรีไทย จ านวน ๑๑ อัตรา 
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

๑ หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 26917 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๒ บ้านห้วยน้ าพุ 7724 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๓ อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 105399 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๔ อนุบาลบางสะพาน 100328 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๕ บ้านดอนสง่า ๒๖๒๒ บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
๖ บ้านสวนหลวง 1821 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๗ บ้านบางเจริญ 2910 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
8 วัดกุยบุรี 2211 กุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
9 บ้านหนองยิงหมี 2655 ปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
10 บ้านสามร้อยยอด 

          (บุณยรักษ์อุทิศ)  
759 สามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

11 สามร้อยยอดวิทยาคม  856 สามร้อยยอด สพม.๑๐  
 

๖. กลุ่มวิชาดนตรีสากล จ านวน ๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
๑ อ่าวน้อยวิทยานิคม 34120 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพม.๑๐  

 
/ ๗.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์... 
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๗. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๑๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

1 บ้านคลองวาฬ 22835 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 บ้านหนองเสือ 2922 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
3 บ้านทุ่งยาว 1909 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
4 บ้านเหมืองแร่ 361 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
5 บางสะพาน 107326 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
6 บ้านทองมงคล 153 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
7 บ้านสวนหลวง 1353 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
8 บางสะพานวิทยา 600 บางสะพาน สพม.๑๐  
9 วัดดอนตะเคียน 225 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
10 เมืองปราณบุรี 111860 ปราณบุรี สพม.๑๐  
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปราณบุรี  
4163  ปราณบุรี  สพม.๑๐  

๘. กลุ่มวิชาภาษาไทย จ านวน ๙ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 105914 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 22933 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
3 บ้านหนองเสือ 25074 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
4 บ้านทุ่งยาว 1624 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
5 สมาคมเลขานุการสตรี ๑ 1580 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
6 อนุบาลบางสะพาน 25193 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
7 ธนาคารออมสิน 22443 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
8 บ้านบางสะพานน้อย 107387 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
9 บางสะพานวิทยา  1177 บางสะพาน  สพม.๑๐  

๙. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑๕ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 105405 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
2 สมาคมเลขานุการสตรี ๒ 1338 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
3 บ้านทุ่งยาว 1559 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
4 วัดหนองหอย 1355 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
5 ธนาคารออมสิน 19602 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
6 บ้านธรรมรัตน์ 22925 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
7 อนุบาลบางสะพาน 1755 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
8 บ้านไร่บนสามัคคี 1052 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

/ ๙.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ... 
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   ๙. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑๕ อัตรา (ต่อ) 
9 บ้านทองอินทร์ 2493 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
10 บ้านช้างเผือก 1764 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
11 บ้านต าหรุ 

     (วิงประชาสงเคราะห์)  
2397 ปราณบุรี  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

12 วไลย 2321 หัวหิน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
13 บางสะพานวิทยา 4072 บางสะพาน สพม.๑๐  
14 หัวหิน(ช่วยสอนโรงเรียน   

วังไกลกังวล)  
116844 หัวหิน สพม.๑๐  

1๕ หัวหิน(ช่วยสอนโรงเรียน   
วังไกลกังวล)  

43091 หัวหิน  สพม.๑๐  

๑๐.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน ๔ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
๑ บ้านดอนส าราญ 1528 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๒ บ้านดอนใจด ี 103366 ทับสะแก  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
1 บางสะพานวิทยา 4074 บางสะพาน สพม.๑๐ 
2 หัวหินวิทยาคม 34877 หัวหิน  สพม.๑๐  

๑๑. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จ านวน ๕ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 บ้านดอนส าราญ 3006 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 บ้านไร่บน 2919 กุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
3 บางสะพานน้อยวิทยาคม 3996 บางสะพานน้อย สพม.๑๐  
4 สามร้อยยอดวิทยาคม 107652 สามร้อยยอด สพม.๑๐  
5 หัวหิน(ช่วยสอนโรงเรียนวัง

ไกลกังวล)  
37963 หัวหิน  สพม.๑๐  

๑๒. กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน ๗ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 บางสะพาน 22824 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 บ้านบางเจริญ 387 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
3 บ้านลาดวิถ ี 2776 สามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
4 บ้านห้วยมงคล 2659 หัวหิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  
5 ทับสะแกวิทยา 34011 ทับสะแก สพม.๑๐  
๖ บางสะพานวิทยา 33873 บางสะพาน สพม.๑๐  
๗ ปากน้ าปราณวิทยา  3044 ปราณบุรี  สพม.๑๐  

 
/ ๑๓.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา... 
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๑๓. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จ านวน ๓ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 1112 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 ธนาคารออมสิน 22160 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
3 ปากน้ าปราณวิทยา 2098 ปราณบุรี  สพม.๑๐  

๑๔. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จ านวน ๔ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 100556 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 บางสะพาน 22277 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
3 หว้ากอวิทยาลัย 134061 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพม.๑๐  
4 บางสะพานวิทยา 4095 บางสะพาน สพม.๑๐  

๑๕. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

1 พัฒนาประชานุเคราะห์ ๒๒๘๗๒ เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 บ้านหนองห้วยฝาด ๑๕๒ บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
3 บ้านสวนหลวง ๑๘๐๒ บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
4 บ้านใหม่ ๒๔๘๖ สามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ๑๙๒๘ สามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
๖ สามร้อยยอดวิทยาคม ๔๒๖๖ สามร้อยยอด สพม.๑๐  

๑๖. กลุ่มวิชาเกษตร จ านวน ๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 อานันท์ 2741 หัวหิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

๑๗. กลุ่มวิชาคหกรรม จ านวน ๒ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 25710 เมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
2 เมืองปราณบุรี  33736 ปราณบุรี  สพม.๑๐  

๑๘. กลุ่มวิชาประถมศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 
1 บ้านอ่างทอง 1406 ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

 

 

/ ๑๙.กลุ่มวิชาปฐมวัย... 
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๑๙. กลุ่มวิชาปฐมวัย จ านวน ๑๐ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ อ าเภอ สพท. 

1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 28159 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 22939 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
3 บ้านหนองเสือ 289 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
4 วังมะเดื่อ 219 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
5 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 275 เมืองประจวบคีรีขันธ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
6 อนุบาลบางสะพาน 34077 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
7 บ้านชะม่วง 1785 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
8 บ้านทองมงคล 2863 บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
9 บ้านบางเจริญ 1181 บางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
10 บ้านหนองไผ่  2024 หัวหิน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

๒๐. กลุ่มวิชาแนะแนว จ านวน ๑ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

1 บางสะพานน้อยวิทยาคม 34102 บางสะพานน้อย สพม.๑๐  

         ๒๑. กลุ่มบรรณารักษ์ จ านวน ๒ อัตรา  
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี อ าเภอ สพท. 

1 หัวหิน  33666 หัวหิน สพม.๑๐ 
2 ทับสะแกวิทยา 33973 ทับสะแก  สพม.๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒.รายละเอียดกลุ่มวิชา... 
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๒. รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

 ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๑. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
๑.๑ อุตสาหกรรมศิลป์  
1.2 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา  
1.๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน  
1.๔ เทคโนโลยีอุตสหการ  
1.๕ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.๖ อุตสาหกรรมบริการ  

     1.๗ อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟูา)  
     1.๘ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 
1.1 –1.๗ 

๑ 1๓ 

ครูผู้ช่วย ๒.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุน 
   2.1 ภาษาญี่ปุุน  
   2.2 ภาษาญี่ปุุนธุรกิจ  
   2.3 การสอนภาษาญี่ปุุน  
   2.4 สาขาทางภาษาญี่ปุุนธุรกิจ  
   2.5 วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุุน  
   2.6 ภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาต่างประเทศ  
   2.7 ญี่ปุุนศึกษา  
   2.8 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 
2.1 – 2.7 

๑ 34 

ครูผู้ช่วย ๓. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาจีน 
   3.๑ ภาษาจีน 
   3.2 การสอนภาษาจีน 
   3.3 จีนศึกษา    
   3.4 ภาษาจีนธุรกิจ 
   3.5 ภาษาจีนกลาง 
   3.6  การแปลและการล่ามภาษาจีน  
   3.7 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 
   3.8 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ  
3.1 – 3.7  

๒ ๓๖ 

 
/๔. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา... 



- ๙ – 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

 ประกาศรับสมคัร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๔. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 
   4.1 ดนตรีศึกษา  
   4.2 ดนตรี  
   4.3 ดุริยศิลป์  
   4.4 ดุริยางค์ศาสตร์  
   4.๕ ดุริยางค์ศิลป์  
   4.๖ การสอนวิชาเอกดนตรี  
   4.๗ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ  
4.1 – 4.๖  

๑ ๓๘ 

ครูผู้ช่วย ๕. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีไทย 
   5.1 ดนตรีไทย  
   5.2 ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)  
   5.3 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)  
   5.4 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ  
5.1 – 5.3  

11 ๓๙ 

ครูผู้ช่วย ๖. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีสากล 
   6.1 ดนตรีสากล  
   6.2 ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)  
   6.3 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)  
   6.4 ดุริยางค์สากล  
   6.5 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
   6.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ  
6.1 – 6.5 

๑ ๔๐ 

 
 

/๗.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์... 



- ๑๐ – 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

 ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๗.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
   ๗.๑ คณิตศาสตร์    
   ๗.2 การสอนคณิตศาสตร์ 
   ๗.3 คณิตศาสตร์ศึกษา   
   ๗.๔ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   ๗.๕ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ  
   ๗.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์ 
   7.๗ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
   ๗.๘ สถิติ     
   ๗.๙ สถิติคณิตศาสตร์ 
   ๗.1๐ สถิติประยุกต์   
   ๗.1๑ สถิติศาสตร์ 
   ๗.1๒ คณิตศาสตร์สถิติ 
   ๗.1๓ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอก
หนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๗.๑ 
–  ๗.1๒ 

๑๑ ๔๓ 

ครูผู้ช่วย ๘.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
   ๘.๑ ภาษาไทย  
   ๘.๒ การสอนภาษาไทย 
   ๘.๓ วิธีการสอนภาษาไทย 
   8.๔ ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   8.๕ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
   8.๖ ภาษาและวรรณคดีไทย 
   8.๗ วรรณคดีไทย 
   8.๘ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   8.๙ ภาษาไทยและการสื่อสาร 
   ๘.๑๐ ภาษาไทยธุรกิจ 
   8.๑๑ การศึกษาภาษาไทย 
   ๘.๑๒ การศึกษาและภาษาไทย 
   8.1๓ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๘.๑–๘.๑๒  

9 ๔๔ 

 
 

/๙.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ... 
 



- ๑๑ – 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๙.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
๙.1 ภาษาอังกฤษ    
๙.๒ การสอนภาษาอังกฤษ 
๙.3 วรรณคดีอังกฤษ  
๙.๔ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
๙.5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   
๙.๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๙.๗ ภาษาอังกฤษขั้นสูง   
๙.8 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
๙.๙ วธิีสอนภาษาอังกฤษ  
๙.1๐ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
๙.1๑ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
๙.1๒ ภาษาอังกฤษศึกษา 
๙.๑๓ วธิีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ           
๙.14 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
๙.15 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)  
๙.1๖ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสื่อสาร 
๙.1๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  
๙.๑๘ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   
๙.๑๙ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
๙.๒๐ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ  ๙.๑ – ๑9.๑๙ 

๑๕ ๔๕ 

ครูผู้ช่วย ๑๐.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๑๐.1 วิทยาศาสตร ์    
    ๑๐.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๑๐.๓ การสอนวิทยาศาสตร์ 
    ๑๐.๔ วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    ๑๐.๕ การศึกษาวิทยาศาสตร์   
    ๑๐.๖ การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    ๑๐.๗ สาขาวิชาเอกในแบบคูท่ี่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ ๑๐.1 – 
๑๐.๖ 

๔ ๔๗ 

 
/๑๑.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา... 



-  ๑๒ – 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที ่

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๑๑.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวชิาเอกสังคมศึกษา 
    ๑๑.1 สังคมศึกษา    
    ๑๑.2 การสอนสังคมศึกษา 
    ๑๑.๓ สังคมวิทยา    
    ๑๑.๔ การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    ๑๑.5 ประวัติศาสตร ์    
    ๑๑.๖ การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
    ๑๑.๗ ภูมิศาสตร ์    
    ๑๑.๘ การสอนภูมิศาสตร์ 
    ๑๑.9 สังคมศาสตร์การพัฒนา  
    ๑๑.10 สังคมศาสตร์  
    ๑๑.11 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
    ๑๑.๑๒ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑๑.1 – 
๑๑.๑๑ 

๕ ๕๑ 

ครูผู้ช่วย ๑๒.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวชิาเอกพลศึกษา 
    12.1 พลศึกษา 
    12.2 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
    12.๓ การฝึกและการจัดการกีฬา 
    12.๔ ศึกษาศาสตร์ – พลศกึษา 
    12.๕ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 12.1 – 
12.๔ 

๗ ๕๓ 

ครูผู้ช่วย ๑๓.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
    13.1 ศิลปศกึษา 
    13.2 ศิลปกรรม 
    ๑๓.๓ ศิลปกรรมศึกษา 
    13.๔ ศิลปะไทย 
    13.๕ ประยุกต์ศิลปศึกษา 
    13.๖ ทัศนศิลป์ 
    13.๗ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 
13.1 – 13.๖ 

๓ 62 

 
/๑๔.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์... 



-  ๑๓ – 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๑๔.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวชิาเอกนาฏศิลป์ 
    14.1 นาฏศิลป ์    
    14.2. นาฏยศาสตร ์
    14.3. นาฏยศิลป ์    
    14.4 นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
    14.5 นาฏศิลป์ไทย    
    14.6 นาฏศิลป์สากล 
    14.7 นาฏศิลป์สากลศึกษา  
    14.8 นาฏดุริยางค์คีตศิลปศ์ึกษา 
    14.9. นาฏศาสตร ์    
    14.1๐ นาฏศิลป์และการละคร  
    14.1๑ สาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 14.1 – 
14.1๐ 

๔ 64 

ครูผู้ช่วย ๑๕.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวชิาเอกคอมพิวเตอร์ 
    15.1 คอมพิวเตอร์    
    15.2. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
    15.3. วิทยาการคอมพิวเตอร์   
    15.4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    15.5. ธุรกิจคอมพิวเตอร์   
    15.๖. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
    15.7. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
    15.8. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
    15.9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
    15.10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    15.11 คอมพิวเตอร์และสถิติ  
    15.12 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    15.13 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
    15.14. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
    15.15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
    15.16 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    15.17 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    15.18 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    15.19 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
    15.20 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
    15.21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    15.22 สาขาวิชาเอกในแบบคูท่ี่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ  1๕.1 – 1๕.21  

๖ 66 

/๑๖กลุม่วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร… 

 



-  ๑๔ – 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๑๖.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร 
16.1 เกษตรกรรม  
16.2 เกษตรศึกษา  
16.3 เกษตรทั่วไป  
16.4 เกษตรศาสตร์  
16.5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป  
16.6 คุรุศาสตร์เกษตร  
16.7 การเกษตร   
16.๘ เกษตรและสิ่งแวดล้อม  
16.๙ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
16.1๐ วิทยาศาสตร์การเกษตร  
16.1๑ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนดตามข้อ             
16.1 – 16.1๐ 

๑ 69 

ครูผู้ช่วย ๑๗.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคหกรรม 
    17.1 คหกรรมศาสตร์  
    17.2 คหกรรมทัว่ไป  
    17.3 อาหารและโภชนาการ 
    17.4 คหกรรมศึกษา 
    17.5 คหกรรม  
    17.6 คหกรรมศาสตร์ศึกษา  
    17.7 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
    17.8 คหกรรมศิลป์ 
    17.9 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์  
    17.10 คหกรรมศาสตร์(อาหาร-ผ้า)  
    17.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ             
17.1 – 17.10 

๒ ๗๔ 

ครูผู้ช่วย ๑๘.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
18.1 การประถมศึกษา   
18.2 ประถมศึกษา 
18.3 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
18.4 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา 
18.5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีก าหนดตามข้อ             
18.1 – 18.4 

๑ ๗๘ 

/๑๙.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย... 



- ๑๕ – 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่ 

ประกาศรับสมัคร 
รหัสวิชา 

ครูผู้ช่วย ๑๙.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย 
    19.1 การศึกษาปฐมวัย   
    19.2 การสอนอนุบาล 
    19.3 ปฐมวัยศึกษา     
    19.4 การอนุบาล   
    19.5 การอนุบาลศึกษา     
    19.6 อนุบาลศึกษา   
    19.7 การปฐมวัย      
    19.8 การปฐมวัยศึกษา   
    ๑๙.๙ หลักสูตรและการสอนปฐมวัย 
    19.๑๐ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชา
คู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1๙.1 – 19.๙ 

๑๐ ๘๐ 

ครูผู้ช่วย ๒๐.กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกแนะแนว 
    20.1 การแนะแนว   
    20.๒ จิตวิทยาและการแนะแนว  
    20.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    20.๔ จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 
    20.๕ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 
20.1 – 20.๔ 

๑ ๘๗ 

ครูผู้ช่วย ๒๑.กลุ่วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ 
    21.1 บรรณารักษ์ 
    21.2 บรรณารักษ์ศาสตร์ 
    21.3 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
    21.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
    21.5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตามข้อ 
21.1 – 21.4 

๒ ๙๔ 

หมายเหตุ  
กรณีหลักฐานการศึกษาไม่ได้ระบุวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุแตกต่างจากประกาศรับสมัคร  

จะนับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต  
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้  
 

 
/ ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษา... 

 
 
 



-๑๖ - 
 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดบั  
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต  
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

………………………………. 
เพ่ือประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต กรณีคุณวุฒิที่นามาใช้สมัคร 

สอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก ที่
ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ควรแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองจาก
สถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษารับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร หรือให้สถาบันการศึกษาท่ีตนส าเร็จการศึกษา 
ชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผูส้มัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้าง ที่สามารถนามา
ประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นามานับ หน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


