
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ                             
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  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                         
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา      
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2561  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี  ในการประชุมครั้งที่ ๓/2561 เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 การประชุมครั้งที่        
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๑   จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร
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 ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

 
/(๑) มีสัญชาติไทย .... 
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(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

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

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส 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 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ 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  
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

 
 

/ยกเว้น... 
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ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยูก่่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 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 ทีห่้องประชุมตระกูลโรจน์ 
อาคาร ๓ ชั้น ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 
2561 - วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม ๒๕61 ในเวลำรำชกำร โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  ทั้งนี้สามารถดาวนโ์หลด
รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี www.moesuphan.in.th  

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

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

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

4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ะบตุามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
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)  
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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 าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                    
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานทีท่ี่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบ
เอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภายใน 
วันอังคารที ่31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๒๕๓๐๖  และทางเว็บไซตส์ านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.moesuphan.in.th     

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

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 
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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   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค             

โดยเรียงตามล 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 
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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 ใหผู้้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

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

13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน           
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี           
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐  ๓๕๕๒ ๕๓๐๖  และทางเว็บไซต ์http://www.moesuphan.in.th 

  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันทีป่ระกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1 ผู้สอบแข่งขันไดจ้ะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาท่ีมีต 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 าหรับผูส้อบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครผูู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
 
 

/14.5 การเรียกตัว ... 





1 

 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
………………………………………. 

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 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๕.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๕.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๕.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
 ๑.๕.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๑.๖ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ 

โดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ชว่ย 
๒. ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  

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

๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล          
และอุปมาอุปไมย 

๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
๓.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
๓.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
๓.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 

/ภาค ข ความรู้... 
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (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. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดย 

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 

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

 
 
 

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

/องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที ่๑๐ กรกฎาคม  2561) 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบการเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง      

การสื่อสาร 
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์   
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ก าหนดการสอบแข่งขัน... 
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ก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม 2561) 

 
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 

2561(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
4. สอบข้อเขียน 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็น
ครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จ านวนต าแหน่งว่าง... 
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จ านวนต าแหน่งว่าง และกลุ่มวิชาที่ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนต าแหน่งว่าง หมายเหตุ 

1 ภูมิศาสตร์ 1 
 2 การเงินและบัญชี 2 
 3 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 4 ภาษาจีน 2 
 5 ดนตรีสากล 1 
 6 ดุริยางคศิลป์ 1 
 7 คณิตศาสตร์ 2   

8 ภาษาไทย 10   

9 ภาษาอังกฤษ 10   

10 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2   

11 เคมี 1   

12 สังคมศึกษา 3   

13 พลศึกษา 3   

14 ศิลปศึกษา 1   

15 นาฏศิลป์ 1   

16 คอมพิวเตอร์ 2   

17 เกษตรกรรม 1   

18 ประถมศึกษา 1   

19 ปฐมวัย 5   

20 จิตวิทยาและการแนะแนว 1   

 
รวม 51   

 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีรายละเอียด... 
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  25๖๑ ) 

 
1. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ภูมิศาสตร์ (รหัส 06)       จ านวน  1  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

1.1  ภูมิศาสตร์ 
1.2  การสอนภูมิศาสตร์ 
1.3  กลุม่วิชาหรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ  
1.4 วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก          

ที่ก าหนดตามข้อ  1.1 – 1.3  
1.5 หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 

ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๒. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  การเงินและบัญชี  (รหัส 21)       จ านวน  2 อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 2.1  บัญช ี
 2.2  การบัญช ี
 2.3  การบัญชีการเงิน 
 2.4  การบัญชีต้นทุน 
 2.5  การสอบบัญชี 
 2.6  ธุรกิจศึกษา 
 2.7  ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)  
    2.๘  การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
 2.๙  การจัดการทั่วไป(ธุรกิจ) 

  2.๑๐  การเงินและการธนาคาร 
   2.1๑  การเงินการคลัง 
  2.1๒  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 

 2.1๓  การเงินและการคลัง 
   2.๑๔  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก       
ที่ก าหนดตามข้อ  2.1 – 2.13    
 2.1๕  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 

/3 กลุ่มวิชา... 
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3. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ภาษาญี่ปุ่น (รหัส ๓4)     จ านวน  1  อัตรา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 3.1  ภาษาญี่ปุ่น 
 3.2 การสอนภาษาญี่ปุ่น 
 3.3 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น 
 3.4 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
 3.5 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
 3.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 3.1-3.5 
 3.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
จ านวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตจากสถาบันที่จบ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๔. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ภาษาจีน (รหัส ๓๖)     จ านวน  ๒ อัตรา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 4.1  ภาษาจีน 
    4.2  ภาษาจีนกลาง 
    4.3  การสอนภาษาจีน 
    4.4  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
    4.5  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
          4.6  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนดตามข้อ  4.1 – 4.5 
  4.7  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
5. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ดนตรีสากล (รหัส ๔0)   จ านวน  1  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 5.1 ดนตรีสากล 
 5.2 ดุริยางค์สากล 
 5.3 ศิลปกรรม(ดนตรีสากล) 
 5.4 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 5.1-5.3  
 5.5 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียนวิชาดนตรีสากล จ านวน

หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่
เกี่ยวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556  และหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที ่ ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 

/6. กลุ่มวิชา... 
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6. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ดุริยางคศิลป์ (รหัส ๔1)   จ านวน  1 อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 6.1 ดุริยางคศิลป์ 
 6.2 การสอนดุริยางค์ศึกษา 
 6.3 ดุริยางคศาสตร์ 
 6.4 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
 6.5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 6.1-6.4 
 6.6 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง และได้เรียนวิชาเอกดุริยางคศิลป์ 

จ านวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556       
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 

     
๗. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ (รหัส ๔๓)     จ านวน  ๒  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 7.1  คณิตศาสตร์      
    7.2  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   
    7.3  คณิตศาสตร์ประยุกต์     
    7.4  สถิติ      
    7.5  สถิติประยุกต์  
            7.6  คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ   
 7.7  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์      
            7.8  การสอนคณิตศาสตร์ 
            7.9  คณิตศาสตร์ศึกษา 
          7.10  การศึกษาคณิตศาสตร์ 
          7.11  สถิติคณิตศาสตร์ 
          7.12  คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
          7.13  คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
          7.14  การวัดผลการศึกษา 
          7.15  วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตามชื่อสาขา 
วิชาเอกข้อ 7.1 – 7.14 
          7.16  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
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๘. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก ภาษาไทย  (รหัส ๔๔)     จ านวน  ๑๐  อัตรา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

8.1  ภาษาไทย 
8.2  การสอนภาษาไทย 

 8.3  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 8.4  วธิีสอนภาษาไทย 
 8.5  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 8.6  ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 8.7  ภาษาและวรรณคดีไทย 
  8.8  ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
  8.9  วรรณคดีไทย 
  8.10  ภาษาไทยและการสื่อสาร 
  8.11  การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
  8.12  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
  8.13  ภาษาไทยธุรกิจ 
  8.14  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนดตามข้อ 8.1 – 8.13 
  8.15  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๙. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ  (รหัส ๔๕)     จ านวน  ๑๐  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 9.1  ภาษาอังกฤษ 
 9.2  ภาษาอังกฤษและการแปล 

    9.3  การสอนภาษาอังกฤษ 
           9.4  วิธีสอนภาษาอังกฤษ    

 9.5  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 9.6  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 9.7  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  
 9.8  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ   
 9.9  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 9.10  ภาษาอังกฤษชั้นสูง    
 9.11  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
 9.12  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   

/9.13 ภาษาอังกฤษ... 
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 9.13  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
 9.14  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 9.15  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
 9.16  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
  9.17  วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
  9.18  วรรณคดีอังกฤษ 
 9.19  วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตามชื่อสาขา 

วิชาเอกข้อ 9.1 – 9.18    
  9.20  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
10. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (รหัส ๔๗)     จ านวน  2  อัตรา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 10.1  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
      10.2  วิทยาศาสตร์ 
      10.3  การสอนวิทยาศาสตร์ 
      10.4  วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
      10.5  การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
      10.6  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
      10.7  การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
      10.8  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
      10.9  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
      10.10  วิทยาศาสตร์-เคมี 

 10.11  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
          10.12  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนดตามข้อ 10.1 – 10.11 
   10.13  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
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๑๑. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก เคมี  (รหัส 49)    จ านวน  1  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 11.1 เคมี  
 11.2 เคมีศึกษา 
 11.3 การสอนเคมี   
 11.4 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
 11.5 เคมีเทคนิค 
 11.6 อินทรีเคมี  
 11.7 ปิโตรเคมี 
 11.8 เคมี- ชีววิทยา  
 11.9 ชีวเคมี 
 11.10 วิทยาศาสตร์เคมี  
 11.11 เคมีสิ่งแวดล้อม 
 11.12 เคมีอุตสาหกรรม 
 11.13 เคมีประยุกต์ 
 11.14 เคมีวิเคราะห์ 
 11.15 วิศวกรรมเคมี   
 11.16 เคมีชีวภาพ 
 11.17 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกตามข้อ 11.1-11.16 
   11.18  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๑๒. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา  (รหัส ๕๑)    จ านวน  ๓  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 12.1  สังคมศึกษา 
      12.2  การสอนสังคมศึกษา 
   12.๓  การสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    12.๔  ประวัติศาสตร์ 
      12.๕  ภูมิศาสตร์ 
      12.๖  การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 12.๗  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 12.๘  สังคมวิทยา 
  12.9 ไทยคดีศึกษา  
 12.10 ไทยศึกษา 

/12.11 วิชาเอก... 
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   12.11  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก     
ที่ก าหนดตามข้อ 12.1 – 12.10   
   12.12  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๑๓. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก พลศึกษา  (รหัส ๕๓)    จ านวน  ๓  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 ๑๓.1  พลศึกษา 
      ๑๓.2  การสอนพลศึกษา 
 13.3 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
      ๑๓.4  การฝึกและการจัดการกีฬา  
  13.5 สันทนาการ 
 ๑๓.6  สุขศึกษาและพลศึกษา  
  13.7 พลานามัย 
      ๑๓.8  วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
      ๑๓.9  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  13.10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      ๑๓.11  การศึกษา (พลศึกษาและสุขศึกษา) 
  ๑๓.12  พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑๓.13  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓.๑4 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 
 13.๑5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกตามข้อ ๑๓.๑-๑๓.๑4 
    13.16  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๑๔. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา  (รหัส 62)    จ านวน  ๑  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 14.1  ศิลปะ 
 14.2  ศิลปศึกษา 
 14.3  ศิลปไทย 
 14.4  การสอนศิลปะ 

/14.5 ศิลปกรรม... 
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 14.5  ศิลปกรรม 
 14.6  ศิลปกรรมศึกษา 
 14.7  ประติมากรรม 
 14.8  ภาพพิมพ์ 
 14.9  มัณฑนศิลป์ 
   14.10  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก      
ที่ก าหนดตามข้อ  14.1 – 14.9    
   14.12  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๑๕. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  นาฏศิลป์  (รหัส ๖๔)    จ านวน  1  อัตรา 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
  15.1  นาฏศิลป์ 
      15.2  นาฏยศิลป ์
     15.3  นาฏยศาสตร ์
      15.4  นาฏศิลป์ไทย 
      15.5  นาฏศิลป์สากล 
      15.6  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      15.7  นาฏศิลป์และการละคร 
      15.8  นาฏศิลป์สากลศึกษา 

 15.9  นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
  15.10  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก      
ที่ก าหนดตามข้อ  15.1 – 15.9    
   15.11  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
1๖. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์  (รหัส ๖๖)       จ านวน  ๒  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 16.1  คอมพิวเตอร์ 
   16.2  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  16.3  คอมพิวเตอร์การศึกษา 
   16.4  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/16.5  คอมพิวเตอร์... 
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 16.5  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   16.6  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 16.7  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 16.8  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
  16.9  ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
  16.10  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  16.11  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 16.12  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
  16.13  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
  16.14  ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์    
 16.15  วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก     
ที่ก าหนดตามข้อ  16.1 – 16.14 
    16.16  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๑๗. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก เกษตรกรรม  (รหัส ๗๐)    จ านวน  ๑  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
 ๑๗.1 เกษตร  
 17.2 เกษตรศาสตร์  
 17.3 เกษตรกรรม 
 17.4 เกษตรศึกษา 
 17.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 17.6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
 17.7 เทคโนโลยีเกษตร 
 17.8 อุตสาหกรรมเกษตร 
 17.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกตามข้อ 17.1-17.8 
    17.10  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
 

/1๘. กลุ่มวิชา… 
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1๘. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  ประถมศึกษา  (รหัส ๗๘)        จ านวน  ๑  อัตรา 
     ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
            18.1  การประถมศึกษา 
            18.2  ประถมศึกษา 

 18.3  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนดตามข้อ  18.1 – 18.2  
     18.4  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
1๙. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก ปฐมวัย  (รหัส ๘๐)        จ านวน  ๕  อัตรา 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 
  19.1  การศึกษาปฐมวัย 
 19.2  ปฐมวัยศึกษา 
       19.3  อนุบาลศึกษา 
 19.4  อนุบาล 
    19.5  การอนุบาลศึกษา 
   19.6  การปฐมวัยศึกษา 
 19.7  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตามชื่อสาขา 
วิชาเอกตามข้อ  19.1 - 19.6 
     19.8  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการ 
พิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ  0206.6/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  25๖๐ 
 
๒๐. กลุ่มวิชา/ ทาง/ สาขาวิชาเอก  จิตวิทยาและการแนะแนว  (รหัส ๘๔)     จ านวน  1  อัตรา 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก 

 20.1  จิตวิทยาการแนะแนว 
 20.2  แนะแนว 
 20.3  แนะแนวการศึกษา 
 20.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 20.5  จิตวิทยาการศึกษา 
 20.6  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 20.7  การให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
 

/20.8  วิชาเอก... 
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          20.8  วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนดตามข้อ  20.1 – 20.7   
  20.9  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ 
รับสมัครให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้
ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  
0206.6/ว 7  ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่0206.6/ว ๙  ลงวันที่ 
๒๙ มีนาคม  25๖๐ 
 
หมายเหตุ 

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย จึงให้ผู้สมัครแนบหลักฐานหนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรองในวันสมัครด้วย 
โดยสามารถสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง(ระบบเดิม) URL:http://qualification.otepc.go.th 

และ ระบบสืบค้นคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) URL:http://qualification60.otepc.go.th  
๒. วิชาเอกตามข้อ ๑-20 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่มวิชาเอก

ดังกล่าว  ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันน าหลักฐานที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 

๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครด าเนินการประสานกับ
สถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript            
เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศ      
รับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qualification60.otepc.go.th/
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หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 
 

เขียนที่……………………………………………………….. 
           วันที่ .................เดอืน.......................................พ.ศ........................... 
 ข้าพเจ้า................................................................................................. ...................................... 
ต าแหน่ง..............................................สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
อนุญาตให้........................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ...............................ขั้น...............................บาท ต าแหน่งเลขท่ี....................................... 
โรงเรียน.......................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................... 
เขต................ กระทรวงศึกษาธิการ  มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ          
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......................................................... 
ลงวันที่...........กรกฎาคม ๒๕๖๑   ได ้
 
 
   ลงชื่อ 

(.................................................) 
ต าแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัด..................................... 

 
 
 

หมายเหตุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด วิทยฐานะใดไปสมัคร
สอบแข่งขัน ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแต่กรณี 
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หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่กฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

เขียนที่…………………………………….. 
           วันที่ .................เดือน.......................................พ.ศ............................ 
 ข้าพเจ้า..................................................................................................... ..................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ระดับ/อันดับ..............ขั้น.........................................บาท 
โรงเรียน....................................................... .............................กระทรวง............................................................ 
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด............................................................ ลงวันที่.........กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น 
 (ชื่อหน่วยงาน)..................................................................พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าว 
มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อถึงล าดับที่ที่ผู้สอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 
   ลงชื่อ                                               (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 

(.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. 

 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. .......................... 
 
   ลงชื่อ                                               (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 

(.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. 
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