
 

 

 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง                            
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน                               
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่ง   
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่  21 มีนาคม 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.    
ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/260      
ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด            
ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

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

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6 ) ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ระหว่ างถู กสั่ งพั กราชการ ถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก 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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้ ง 
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 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสระบุรี  ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561 - วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม ๒๕61 ในเวลำ
รำชกำร โดยไม่เว้นวนัหยุดรำชกำร  

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

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้ เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

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

4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก       
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบน าระเบียนแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แปล
เป็นภาษาไทย 

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 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิไม่ตรงกับวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ให้แนบหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาว่าได้ศึกษาในวิชาที่เป็นวิชาเอกที่รับสมัครไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยให้ระบุวิชาที่
เรียนนั้นด้วย ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.15 . เอกสารคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งและวิชาชีพครู (http://qualification.otepc.go.th) 

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 
  5.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ 
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภายใน        
วันอังคารที ่31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ที่ตั้งถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต ์www.saraburipec.go.th 

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

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีจะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

/ตารางสอบ ภาค ก .... 

http://qualification.otepc.go.th/
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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   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง

ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 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 าดับที่ดี กว่า 
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 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดีที่ 
6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรี  ที่ตั้ งถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว               
อ าเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต์ www.saraburipec.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 ข้าราชการอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
 
 

/14.5 การเรียกตัว ... 
 



Scanned with CamScanner



 

 

           เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ ดังนี้ 
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก           
สภามหาวิทยาลัย ” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

๒. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี 

๓. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ในกรณีที่ผู้สมัคร
สอบน ำระเบียบแสดงผลกำรเรียนที่เป็นภำษำอังกฤษ ให้แนบระเบียบแสดงผลกำรเรียนที่แปลเป็นภำษำไทย 

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป หรือจ านวน  ๕  รูป กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  

๕. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
๖. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๗. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
๘. ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
๙. ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   
๑๐. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค      

ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน 

และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้  (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น)  

๑๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที ่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี) 

๑๓. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (กรณีที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
  14. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิไม่ตรงกับวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ให้แนบหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาว่าได้ศึกษาในวิชาที่เป็นวิชาเอกที่รับสมัครไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยให้ระบุวิชา       
ที่เรียนนั้นด้วย ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด 

15 .  เอกสารคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งและวิชาชีพครู (http://qualification.otepc.go.th) 
  16. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย ตำมประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็น
สุภำพชน 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๓๐๐ บาท 
 
 
 
 

http://qualification.otepc.go.th/


รายละเอียดต าแหน่ง คุณวุฒิ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ที่จะสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖1  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕๖๑) 

-------------------------------- 
ก. ต าแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
   คุณวุฒ ิ :  ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับ

สมัคร 

คุณวุฒิ/อัตราเงินเดือน 
แรกบรรจุ 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครผูู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 
ทัศนศิลป์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
สังคมศึกษา 
พลศึกษา 
นาฏศิลป์ 
คอมพิวเตอร์ 
เกษตร 
คหกรรม 
ประถมศึกษา 
ปฐมวัย 
แนะแนว 
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
บรรณารักษ์ 

1 
4 
4 
1 
5 
1 

14 
20 
12 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 

16 
6 
1 
5 

๑. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
    รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
    ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท  
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
    ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อย  
    กว่า 
    ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี 
    รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
    รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท  
๔. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี 
    รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
    ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท 
 

กลุ่มวิชา ล าดับที่ 1 
ยกเว้น ใบประกอบฯ 
กรณีเป็นวิชาเอกท่ีไม่
เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีทาง
การศึกษาหลักสูตร  
5 ป ีและเปิดสอนแต่
ยังไม่มผีู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
กลุ่มวิชา ล าดับที่ 2,3 
ยกเว้น ใบประกอบฯ 
กรณีเป็นวิชาเอกท่ี
ขาดแคลนและมคีวาม
จ าเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

รวม 113   
หมายเหตุ    ๑.  จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
  ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ๒. กรณีท่ีมีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู 
           และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดอัตราเงินเดือนต่างไปจากท่ีก าหนด 
   ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 



- ๒ - 
 
ข.  รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ๑. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 

      ๑. อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 
      ๒. เครื่องกล 
      ๓. เทคนิคยานยนต์ 
      ๔. วิศวกรรมเครื่องกล 
      ๕. เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง 
      ๖. เทคนิคช่างยนต์  
      ๗. เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์) 
      ๘. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล) 
      ๙. วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์) 
      ๑๐. เทคโนโลยียานยนต ์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
      ๑๑. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๑ – ๑๐ 
      ๑๒. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
(ช่างยนต์)ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

1 อัตรา ยกเว้น        
ใบประกอบฯ 
กรณีเป็น
วิชาเอกท่ีไม่
เปิดสอนใน
ระดับ  
ปริญญาตรี
ทางการศึกษา
หลักสตูร 5 ปี 
และเปดิสอน
แต่ยังไมม่ี
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

ครูผู้ช่วย ๒. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
    ๑. ภาษาญี่ปุ่น                                           
    ๒. การสอนภาษาญี่ปุ่น                                                        
    ๓. การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    ๔. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๓  
    ๕. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต  

๔ อัตรา ยกเว้น 
ใบประกอบฯ
กรณีเป็น
วิชาเอกท่ีขาด
แคลนและมี
ความจ าเป็น
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูผู้ช่วย ๓. กลุ่มวิชาภาษาจีน 
    ๑. ภาษาจีน                                           
    ๒. การสอนภาษาจีน                                                         
    ๓. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    ๔. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๓  
    ๕. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเอกภาษาจีน ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต 

๔ อัตรา ยกเว้น 
ใบประกอบฯ
กรณีเป็น
วิชาเอกท่ีขาด
แคลนและมี
ความจ าเป็น
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 



- ๓ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ๔. กลุ่มวิชาดนตรีไทย 

      ๑. ดนตรีไทย 
      ๒. ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 
      ๓. ดนตรีคีตศิลป์ไทย 
      ๔. ดุริยางค์ไทย 
      ๕. ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
      ๖. คีตศิลป์ไทย 
      ๗. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
      ๘. ดุริยศิลป์  
      ๙. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๘ 
      ๑๐. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนเกี่ยวกับวิชาดนตรีไทย 

๑ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๕. กลุ่มวิชาดนตรีสากล 
      ๑. ดนตรีศึกษา (สากล) 
      ๒. ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
      ๓. ดุริยางค์สากล 
      ๔. ดนตรีสากล 
      ๕. ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) 
      ๖. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
      ๗. การสอนดุริยางค์ศิลป์ 
      ๘. คีตศิลป์สากล 
      ๙. ดุริยศิลป์ (ดนตรีสากล) 
      ๑๐. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๙  
      ๑๒. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาดนตรีสากล  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต   
 

๕ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๑. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 
      ๑. ทัศนศิลป์ 
      ๒. วิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์ 
      ๓. ทัศนศิลป์ศึกษา 
      ๔. ออกแบบทัศนศิลป์ 
      ๕. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๑ – ๔ 
      ๖. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน     
ที่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเก่ียวกับวิชาทัศนศิลป์ ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต   

๑ อัตรา  

 



- ๔ – 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ๗. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

    ๑. คณิตศาสตร์ 
    ๒. คณิต-เคมี 
    ๓. คณิต-ฟิสิกส์ 
    ๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์   
    ๕. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    ๖. สถิติ 
    ๗. สถิติประยุกต์ 
    ๘. การสอนคณิตศาสตร์ 
    ๙. สถิติคณิตศาสตร์ 
    ๑๐. คณิตศาสตร์สถิติ 
    ๑๑. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
    ๑๒. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
    ๑๓. คณิตศาสตร์ศึกษา 
    ๑๔. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
    ๑๕. สถิติศาสตร์  
    ๑๖. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
    ๑๗. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๑๖ 
๑๘. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

1๔ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
    ๑. ภาษาไทย 
    ๒. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    ๓. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
    ๔. ภาษาและวรรณคดีไทย 
    ๕. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
    ๖. การสอนภาษาไทย 
    ๗. วรรณคดีไทย 
    ๘. ไทยคดีศึกษา 
    ๙. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
    ๑๐. วิธสีอนภาษาไทย 
    ๑๑. ไทยศึกษา 
    ๑๒. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    ๑๓. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
    ๑๔. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๑๓ 

2๐ อัตรา  

 



- ๕ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
     ๑๕. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต 

  

 ๙. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๑. ภาษาอังกฤษ                                           
    ๒. การสอนภาษาอังกฤษ                                                  
    ๓. วรรณคดีอังกฤษ                 
    ๔. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          
    ๕. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล          
    ๖. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                            
    ๗. ภาษาอังกฤษธุรกิจ   
    ๘. ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
    ๙. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   
    ๑๐. อังกฤษธุรกิจ 
    ๑๑. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
    ๑๒. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
    ๑๓. วิธสีอนภาษาอังกฤษ 
    ๑๔. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
    ๑๕. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    ๑๖. การสอนภาษาต่างประเทศ 
    ๑๗. การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
๑๘.  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๑๗ 
   ๑๙. กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต 

๑๒ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๐. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    ๑. วิทยาศาสตร์ 
    ๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๓. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ๔. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    ๕. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ๖. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ๗. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  
    ๘. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ๙. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
    ๑๐. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    ๑๑. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

๒ อัตรา  

 

 



- ๖ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
     ๑๒. ชีววิทยา 

    ๑๓. วิทยาศาสตร์เคมี 
    ๑๔. การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์ 
    ๑๕. เคมี 
    ๑๖. ฟิสิกส์ 
    ๑๗. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    ๑๘. วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
    ๑๙. วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
    ๒๐. วิทยาศาสตร์ – เคมี 
    ๒๑. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
    ๒๒. วิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม 
    ๒๓. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
    ๒๔. การสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
    ๒๕. ชีววิทยาประยุกต์ 
    ๒๖. เคมีประยุกต์ 
    ๒๗. ฟิสิกส์ประยุกต์ 
    ๒๘. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
    ๒๙. การสอนฟิสิกส์ 
    ๓๐. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๓๑. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ๓๒. วิทยาศาสตร์การศึกษา 
    ๓๓. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
    ๓๔. เทคโนโลยีชีวภาพ 
    ๓๕. วัสดุศาสตร ์
    ๓๖. พฤกษศาสตร์ 
    ๓๗. จุลชวีวิทยา 
    ๓๘. เคมีศึกษา 
    ๓๙. วิศวกรรมเคมี 
    ๔๐. อินทรีย์เคมี 
    ๔๑. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๔๐ 
    ๔๒. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

  

ครูผู้ช่วย ๑๑. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
     ๑. ฟิสิกส์ 
     ๒. การสอนฟิสิกส์ 
     ๓. การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
     ๔. ฟิสิกส์ประยุกต์ 

๑ อัตรา  

 



- ๗ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
      ๕. ฟิสิกส์เครื่องมือวัด 

     ๖. ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ 
     ๗. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๖ 
     ๘. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

  

 ๑๒. กลุ่มวิชาเคมี 
     ๑. เคมี 
     ๒. การสอนเคมี 
     ๓. การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
     ๔. เคมีศึกษา 
     ๕. เคมีเทคนิค 
     ๖. ชีวเคมี 
     ๗. อินทรียเคมี 
     ๘. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๗ 
     ๘. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเคมีไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 

๒ อัตรา  

ครูผู้ช่วย  ๑๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
    ๑. สังคมศึกษา  
    ๒. สังคมวิทยา  
    ๓. สังคมศาสตร์  
    ๔. ภูมิศาสตร์  
    ๕. ประวัติศาสตร์      
    ๖. พุทธศาสตร์  
    ๗. พุทธศาสนา 
    ๘. ศาสนา 
    ๙. การสอนสังคมศึกษา  
    ๑๐. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     
    ๑๑. มานุษยวิทยา  
    ๑๒. สังคมศาสตร์การพัฒนา 
    ๑๓. พัฒนาสังคม  
    ๑๔. วัฒนธรรมศึกษา  
    ๑๕. เศรษฐกิจและสังคม  
    ๑๖. จริยศึกษา  
    ๑๗. พระพุทธศาสนา  

๔ อัตรา  

 



- ๘ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
     ๑๘. ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจและสังคม 

    ๑๙. การสอนสังคม  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๒๐. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
    ๒๑. ปรัชญาและศาสนา 
    ๒๒. รัฐศาสตร ์
    ๒๓. รัฐประศาสนศาสตร์ 
    ๒๔. ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ๒๕. ไทยคดีศึกษา  
    ๒๖. การสอนภูมิศาสตร์  
    ๒๗. การสอนประวัติศาสตร์  
    ๒๘. นิติศาสตร์  
    ๒๙. เศรษฐศาสตร์ 
    ๓๐.  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๒๙ 
    ๓๑. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

  

ครูผู้ช่วย ๑๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา 
      ๑. พลศึกษา 
      ๒. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
      ๓. การฝึกและการจัดการกีฬา 
      ๔. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
      ๕. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
      ๖. พลานามัย 
      ๗. สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ๘. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
      ๙. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา 
      ๑๐. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
      ๑๑. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ  ๑ – ๑๐  
      ๑๒. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเก่ียวกับวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกวา่  
๓๐ หน่วยกิต   

๒ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๕. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 
      ๑. นาฏศิลป ์
      ๒. นาฏศิลป์ไทย 
      ๓. นาฏศิลป์สากล 
      ๔. นาฏศิลป์และการละคร 
      ๕. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 

๑ อัตรา  

 



- ๙ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
       ๖. นาฏยศิลป ์

      ๗. นาฏศิลป์ศึกษา 
      ๘. นฤมิตศิลป์ 
      ๙. นาฏยศาสตร ์
      ๑๐. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๙  
      ๑๒. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชานาฏศิลป์ ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต   

  

ครูผู้ช่วย ๑๖. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
      ๑. คอมพิวเตอร์ 
      ๒. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
      ๓. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
      ๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      ๕. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
      ๖. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
      ๗. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
      ๘. ระบบสารสนเทศ 
      ๙. การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
      ๑๐. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      ๑๑. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      ๑๒. สารสนเทศศึกษา 
      ๑๓. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
      ๑๔. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๑๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑๖. วิทยากรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
      ๑๗. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      ๑๘. คอมพิวเตอร์อารต์ 
      ๑๙. ระบบและการจัดการสารสนเทศ 
      ๒๐. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
      ๒๑. สารสนเทศศาสตร์ 
      ๒๒. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
      ๒๓. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๒๒ 
      ๒๔. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ. รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์        
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๔ อัตรา  

 

 



- ๑๐ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ๑๗. กลุ่มวิชาเกษตร 

      ๑. เกษตรกรรม 
      ๒. เกษตรศึกษา 
      ๓. เกษตรทั่วไป 
      ๔. ศึกษาศาสตร์ – เกษตร 
      ๕. เกษตรศาสตร์ 
      ๖. เกษตรศาสตร์ทั่วไป  
      ๗. การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 
      ๘. คุรุศาสตร์เกษตร 
      ๙. ส่งเสริมการเกษตร 
      ๑๐. เทคโนโลยีการเกษตร 
      ๑๑. การเกษตร 
      ๑๒. เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร 
      ๑๓. พืชศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๑๔. เทคโนโลยีการผลิตพืช 
      ๑๕. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
      ๑๖. พืชศาสตร์ 
      ๑๗. พืชไร่นา 
      ๑๘. พืชไร่ 
      ๑๙. พืชสวน 
      ๒๐. พืชผัก 
      ๒๑. พืชสวนประดับ 
      ๒๒. ไม้ผล 
      ๒๓. พัฒนาการเกษตร 
      ๒๔. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
      ๒๕. วิทยาศาสตร์การเกษตร 
      ๒๖. การประมง 
      ๒๗. ประมงน้ าจืด 
      ๒๘. สัตวบาล 
      ๒๙. สัตวศาสตร์    
      ๓๐. การผลิตสัตว ์
      ๓๑. การผลิตพืช 
      ๓๒. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
      ๓๓. โคนม 
      ๓๔. สัตว์ปีก 
      ๓๕. การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
      ๓๖. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๑ – ๓๕ 
 

๒ อัตรา  

 



- ๑๑ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
       ๓๗. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเกษตรไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต  

  

ครูผู้ช่วย ๑๘. กลุ่มวิชาคหกรรม 
  ๑. คหกรรม 
  ๒. คหกรรมศาสตร์ 
  ๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา     

       ๔. คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า) 
       ๕. คหกรรมท่ัวไป 
       ๖. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
       ๗. คหกรรมศิลป์ 
       ๘. คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์) 
       ๙. คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนาการศิลปะประดิษฐ์) 
       ๑๐. คหกรรมศึกษา - อาหารและโภชนาการ 
       ๑๑. อาหารและโภชนาการ 
       ๑๒. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
       ๑๓. โภชนาการชุมชน 
       ๑๔. วิทยาศาสตร์การอาหาร  
       ๑๕. เทคโนโลยีการอาหาร 
       ๑๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
       ๑๗. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
       ๑๘. โภชนาวิทยา 
       ๑๙. โภชนาศาสตร ์
       ๒๐. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๑๙ 
       ๒๑. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาคหกรรม ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต 

๑ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๙. กลุ่มวิชาประถมศึกษา   
     ๑. ประถมศึกษา 
     ๒. การประถมศึกษา 
     ๓. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  ข้อ ๑ – ๒ 
     ๔. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต   

๔ อัตรา  

 

 

 



- ๑๒ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ๒๐. กลุ่มวิชาปฐมวัย   

     ๑. อนุบาล 
     ๒. อนุบาลศึกษา 
     ๓. การอนุบาลศึกษา  
     ๔. การศึกษาอนุบาล 
     ๕. ปฐมวัย 
     ๖. ปฐมวัยศึกษา 
     ๗. การปฐมวัย 
     ๘. การศึกษาปฐมวัย 
     ๙. การปฐมวัยศึกษา 
     ๑๐. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     ๑๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
     ๑๒. วชิาเอกการศึกษาปฐมวัย 
     ๑๓. หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย 
     ๑๔. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
     ๑๕. การสอนปฐมวัย 
     ๑๖. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๑๕ 
     ๑๗. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาปฐมวัย ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต   

๑๖ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๒๑. กลุ่มวิชาแนะแนว       
      ๑. แนะแนว 
      ๒. การศึกษาการแนะแนว 
      ๓. จิตวิทยาการแนะแนว 
      ๔. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
      ๕. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ  ๑ – ๔ 
      ๖. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาแนะแนว ไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต 

๖ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๒๒. กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
     ๑. วัดผลการศึกษา 
     ๒. การวัดผลการศึกษา 
     ๓. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     ๔. การวัดและประเมินผลการศึกษา    
     ๕. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ  ๑ – ๔  

๑ อัตรา  

 

 



- ๑๓ - 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่ง หมายเหตุ 
      ๖. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ.

รับรอง และได้เรียนเก่ียวกับวชิาวัดผลและประเมินผลทางการศกึษา 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

  

ครูผู้ช่วย ๒๓. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 
      ๑. บรรณารักษ์ 
      ๒. บรรณารักษศาสตร์ 
      ๓. ห้องสมุดโรงเรียน 
      ๔. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
      ๕. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
      ๖. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑ – ๕ 
      ๗. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้เรียนเกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์ ไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต  

๕ อัตรา  

 
หมายเหตุ   
   ก.ค.ศ. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการนับหน่วยกิต  กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก 
ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript  
ทั้งหมด ดังนี้ 
 ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ หลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ   
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต  
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
    

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖1 
 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่  6  กรกฎาคม ๒๕๖1) 
------------------------------------------- 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๑๕๐ คะแนน)  

๑. ความรอบรู้  (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๑.๑  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
      ๑.๒  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 

    ๑.๓  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    ๑.๔  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
    ๑.๕  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

                                ๑.๕.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
                                ๑.๕.๒  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
                                ๑.๕.๓  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

           ๑.๕.๔  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                ๑.๕.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  
                                ๑.๕.๖  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
    ๑.๕.๗  กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ 
(ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน) 

    ๑.๖  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป้นไปตามที่
ส่วนราชการก าหนด 

๒. ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

    ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 

    ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ                       
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

    ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย 

๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

    ๓.๑  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
    ๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
    ๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
    ๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
     
 

             / ภาค ข. … 



ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)  
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน

แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
                         ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
                         ๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                         ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                         ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
                         ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                         ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 

    ๑.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                         ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                         ๑.๙  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  ๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

  ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติในคราวเดียวกันให้
ก าหนดสัดส่วนคะแนนด้วย 

 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
                     ๑. ประวัติสว่นตัวและการศึกษา 
                     ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
                     ๓. วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
                     ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
                     ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 

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



 

 

 

            

 

 

                    สมัครสอบกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก………………………….… 

              เลขประจ าตัวสอบ     6  4              

     
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... สัญชาติ .................... เชื้อชาติ ..................... 
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ............... อายุ ......... ปี ......... เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                                 วันออกบัตร ..................................................
วันบัตรหมดอายุ .................................................... 

2.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) ......................................... เลขที ่......................... 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. ................... ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม ...................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ ....................................................................................................................................................................... 
 5. อาชีพปัจจุบัน        ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

       ข้าราชการประเภทอ่ืน        พนักงานส่วนท้องถิ่น 
       อ่ืน ๆ ……………………………………..……………….  

สถานที่ท างาน/ปฏิบัติงาน ........................................................................................................................................................................ 
เลขที ่........ หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ............................................  
อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .......................................................... โทรศัพท์ ..............................................  
 6. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที ่........................ ตรอก/ซอย .................................................
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท ์............................ โทรศัพทม์ือถือ ......................................... 
 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครดว้ยลายมือ  
    ของตนเอง และลงลายมือช่ือ 
    ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
    หลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
    และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
    (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 

 

ติดรูปถ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 



 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 
7.1 หลักฐานการสมัคร จ านวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ        ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       
 ส าเนาทะเบียนบ้าน                        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ         ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)      ใบรับรองแพทย ์(ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)  

    ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี)                       หนังสือรับรองจากสถาบนัฯ กรณีชื่อคุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศ                    
        เอกสารรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ.       อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ) ………………………………………. 

7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  
 7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี ..........................................................................................................  
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

 7.2.2 หลักฐานอ่ืน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
       ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที ่........................................................................ ........................................ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
        หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... ครบ 60 วันนับตั้งแต่วันออก

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  
       เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา  

ที่มขี้อมูล ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
        หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
7.3 กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ฯ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมในวันสมัคร 

  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1 (คส.09.10) 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ จ านวน ........... แผ่น 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศรับสมคัร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิ์สอบแข่งขันคร้ังนี้) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้
เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

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

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบบั
จริง พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เนื่องจาก ………………………….…………….…..… 
…………………………………………….………………. 

(…………………………………………………….) 
………. /……………………… /………… 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่ …….….…… เลขที ่……..………… 

(…………………………………………………….) 
…………. /…………………………… /……..…… 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติอื่น 
ตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน  
(   ) ไม่มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 
เนื่องจาก …………………….……………………… 
………………………………………..………………… 

(…………………………………………………….) 
………. /…………………… /………… 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ
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               แบบ 1  
                (คส.09.10) 

 

 

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด................................................... 

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

เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................................. 

ตั้งอยู่เลขที่........................หมูท่ี่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................. . 

ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ..........................................จังหวัด.............. ............................ 

รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................................โทรสำร................................................ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................(ของผู้ยื่นค ำขอ) 

มีควำมประสงค์จะให้หน่วยงำนต้นสังกัดขอหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
ขออนุญำต เป็นครั้งที่  1    2    3 

วุฒทิางการศึกษา 

 วุฒิปริญญำตรี 

     ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก................................... ................. 

     จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ..... ......................................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….   

 วุฒิปริญญำโท 

     ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก................................... ................. 

     จำกสถำนศกึษำ..................................................................วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ.................................... .......    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….         

 วุฒิปริญญำเอก 

     ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก.................................................... 

     จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ........................... ................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….  

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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 วุฒิปริญญำอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ำปริญญำตรี/ปริญญำทำงกำรศึกษำ 
     ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก................................... ................. 
     จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ........................... ................    
     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)…………………. 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 256๑  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ............................................................. .................... เนื่องจำก ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรสอบแข่งขัน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 
ก.ค.ศ. ก ำหนดให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอกขำดแคลนและ
มีควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมที่ส่วนรำชก ำหนด  โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ.                
ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
จึงท ำให้ผู้ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกขำดแคลนและมีควำมจ ำเป็น    
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำมำรถสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้  
 ดังนั้น จึงขอให้คุรุสภำพิจำรณำให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำได้ และจะพัฒนำตนเองให้
มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูที่คุรุสภำก ำหนด เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูต่อไป 
ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 
1.   ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
2.   ใบรำยงำนผลกำรเรียน 
3.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
4.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
5.   รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป 
6.   หลักฐำนอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................  
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................. ผู้ขอปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ขอแจ้งประวัต ิดังนี้ 
 1. เคยเป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่        ไม่เคย          เคย 
 2. เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือไม่   ไม่เคย          เคย 
 3. เคยต้องโทษจ ำคุกในคดี ไม่เคย  เคย (ระบุ) ................................................ 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตำมที่ระบุในแบบค ำขอได้จำกส ำนักทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................................................ผู้ขอปฏิบัติกำรสอน 
        (........................................................................................) 
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ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. โปรดกรอกข้อควำมในแบบค ำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตำมควำมเป็นจริง ด้วยลำยมือที่ชัดเจน อ่ำนง่ำย                   
    หรือพิมพ์และลงลำยมือชื่อผู้ยื่นค ำขอด้วยตนเอง 

2. ชื่อ – นำมสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ ค ำน ำหน้ำชื่อ หำกมียศหรือฐำนันดรศักดิ์น ำหน้ำชื่อให้ระบุไว้ด้วย 

3. ให้ติดรูปถ่ำย ขนำด 1  นิ้ว ตำมข้อ 5 ที่แนบค ำขอ 1 ใบ และแนบเพิ่มจ ำนวน 1 ใบ  ทั้งนี้ รูปถ่ายต้องเป็น  
   ชุดสุภาพ ไม่ใช่ชุดข้าราชการ 

4. กรณีแจ้งประวัติของผู้ยื่นขอ ต้องกรอกแบบค ำขอตำมแบบ 1 (คศ.09.10) โดยตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ  
    (ไม่ปล่อยเว้นว่ำง) 

5. หลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) ตำมข้อ 6 เช่น ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ส ำเนำทะเบียนสมรส / หย่ำ เป็นต้น 

6. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอที่ถ่ำยส ำเนำ ต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” ทุกฉบับ / หน้ำ 



 
   

 

 
หนังสือรับรองจากผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้ง 

อนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสมคัรสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
เขียนที ่      

          วันที ่      เดือน   พ.ศ.       .  

  ข้าพเจ้า                 .  
ต าแหน่ง       สังกัด            .  
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  (หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
อนุญาตให้..................................................................................................... ......................................................... 
ต าแหน่ง                        ซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงาน 
ในสังกัด                  .  
กรม                    กระทรวง           . 
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑      
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑    

  ทั้งนี้  หาก               สอบแข่งขันได้และมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้ง  ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลดังกล่าว โอน / ย้าย  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
     
      (ลงชื่อ) 
       (            ) 
      ต าแหน่ง       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




