
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสระแกว 
เรื่อง    รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

 

  ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว จะดำเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตามมาตรา 19 (4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหนา  
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๑๙ /25๖๐ ลงวันท่ี ๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนงัสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว ๑๔ ลงวันที่ 
๒๒  พฤษภาคม 256๓ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ท่ี ศธ 04009/ว 1848      
ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และโดยอนุมัติ กศจ.สระแกว ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน  2564 
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียด ดังนี ้

      1. ตำแหนงและคุณวุฒิ /กลุมวิชา หรือทางสาขาวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก           
ทีด่ำเนินการสอบแขงขัน 
      ตำแหนงครูผูชวย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกที่เปดรับสมัครสอบแขงขัน จำนวน 191  อัตรา (เอกสารแนบทาย 1)  

๒. อัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
    ผูสอบแขงขันไดที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงครผููชวยจะไดรับเงินเดือน ดังนี้  
    2.1 อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู ไดรับวุฒิปริญญาตรี               

หลักสูตร 4 ป  
    2.2 อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผูไดรับวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร 

4 ป ที่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาตอจากปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป ไมนอยกวา 1 ป  
      2.3 อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู ไดรับวุฒิปริญญาตรี             
หลักสูตร 5 ป   
                      2.4 อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน 1๗,๖๙0 บาท สำหรับผู ไดรับวุฒิปริญญาตรี             
หลักสูตร ๖ ป 
     ๓. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงครูผูชวยของผูมีสิทธิสมัครสอบ  
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
            ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่ วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๐          
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปนี ้

     (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ  
        

    /3) เปนผูเลื่อมใส... 
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 (3 ) เปนผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                               

 (4) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
 (5) ไม เปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค 

ตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 (6 ) ไม เป นผู อยู ระหว างถูกสั่ งพั กราชการ ถู กสั่ งให ออกจากราชการไว ก อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ  

 (7 ) ไม เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา 

 (8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (10) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
 (12) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (13) ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน                       

ในหนวยงานของรัฐ 
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

  (๑ ) มีวุฒิ ไมต่ ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่  ก.ค.ศ. รับรองเปน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงครูผูชวย ตามประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ   

ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย คือ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง มีรายละเอียดตามท่ีระบุไวในรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือ

สาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบ (เอกสารแนบทาย 2) และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือ

ตามกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ   

             หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษา ไมตรงตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขัน จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ

ในตำแหนงครูผูชวย ตามประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ 

    *ทัง้นี้ คุณวุฒิที่นำมาใชสมัครสอบตองเปนคณุวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรองแลว* 

  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส 
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ทีย่ังไมหมดอาย ุ(เอกสารแนบทาย 3)  

         สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามภิกษุ สามเณร
เรียนวิชาชีพหรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

/๔. กำหนดการสมัครสอบ… 
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๔. กำหนดการสมัครสอบ 
      ผูมีความประสงคสมัครสอบแขงขัน สามารถสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ต (Internet)     
ไดเพียงทางเดียวเทานั้น ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง        
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ยกเวนวันที ่10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ระบบจะปดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น.  โดยสมัครสอบไดที่
เว็บไซต   https://obec64.thaijobjob.com    

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
    5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครสอบ สมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียง      

ครั้งเดียวเทานั้น เมื่อสมัครสอบแลวจะไมสามารถแกไขขอความใด ๆ ไดอีก ดังนั้น ผูสมัครจึงพึงระมัดระวัง 
และตองละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองใหตรงตามประกาศรับสมัคร และตรวจสอบ      
การสมัครสอบ การพิมพชื่อตัว - สกุล เลขประจำตัวประชาชน กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ 
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ใหถูกตอง และใหเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด   

 5.2 ผูสมัครสอบ เลือกสมัครสอบไดเพียง กศจ.ใด กศจ.หนึ่ง แหงเดียวเทานั้น และใหเลือก
สมัครไดในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น เมื่อสมัครสอบแลว
จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได หากปรากฏวาผูสมัคร สมัครสอบเกินกวาหนึ่งแหง และหรือสมัครสอบเกินกวาหนึ่ง
ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิการสอบแขงขันท้ังหมด  

 5.3 ใหผูสมัครสอบ ระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงคจะสอบสาธิตการปฏิบัติ    
การสอนไวในใบสมัครดวย 

       ท้ังนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกลาวขางตน เพ่ือใหผูสมัครสอบจัดทำ
รายละเอียดประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนในภาค ค เทานั้น 

 5.4 ผูสมัครสอบ ซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการอ่ืนหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ตองมีหลักฐานการอนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งใหสมัครสอบแขงขันและยินยอมใหยาย
หรือโอนเม่ือสอบแขงขันได  โดยใหบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงครูผูชวยและรับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ตามที่
กำหนดไวในขอ ๒ ทั้ งนี้  ในวันสมัครสอบแขงขัน ผูสมัครสอบตองรับรองตนเองวาในวันบรรจุและแตงตั้ ง             
ไมติดเงือ่นไขอ่ืนใด ที่หนวยงานหรือสวนราชการท่ีตนสังกัดอยูเดิมกำหนด 

    5.5 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือ

สาขาวิชาเอก ที่ สมัครสอบตามขอ ๓.๒ โดยตองเปนผู สำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ จากผูมีอำนาจ                   

ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น   

เปนเกณฑและหากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน      

จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้น เปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตำแหนง 

ครูผูชวย  

 5.6 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น 
หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลหรือแสดงเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบอันเปนเท็จจะมีความผิดทางอาญา    
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  

 5.7 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ          
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆใหถูกตอง ครบถวน ตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากตัวผูสมัครสอบเอง หรือผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวนหรือ
ตรวจพบวาเอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผูสมัครสอบนำมาย่ืน ไมตรงหรือไมเปนไปตาม   

        /ประกาศรับสมัครสอบ... 
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ประกาศรับสมัครสอบ หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมแสดงขอมูลอันเปนจริง ใหถือวาผูสมัครสอบ         
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ 
และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบครั้งนี้ 
 5.8 ผู สมัครสอบที่ ชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ คาธรรมเนียมธนาคาร คาบริการ             
ทางอินเทอรเน็ต (Internet) หลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ใหถือวาไมได    
สมัครสอบในครั้งนี้และจะไมคืนเงินให  

 5.9 ผูสมัครสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขันตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกวกำหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบพรอมกับ       
การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน 
  6. ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ 
 ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต (Internet) เพียงชองทางเดียวเทานัน้ 
ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ยกเวน
วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ระบบจะปดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น.  โดยใหผูสมัครทำตามขั้นตอน ดังนี้ 
 6.1 ขั้นตอนการสมัครสอบ 
                                   (1) เขาไปที่เว็บไซต   https://obec64.thaijobjob.com  
    (2) อานและทำความเขาใจเก่ียวกับประกาศรรับสมัครสอบแขงขันฯ และข้ันตอน     
การกรอกใบสมัครสอบใหถี่ถวนกอนทำการกรอกใบสมัคร 
    (3) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด   
แลวทำการสมัคร ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบผาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย    
ใหโดยอัตโนมัติ 

    (4) พิมพใบสมัครสอบ หัวขอ “พิมพใบสมัคร” และพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน
คาธรรมเนียมสอบ หัวขอ”พิมพแบบฟอรมชำระเงิน”ลงในกระดาษ (เอ ๔) หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น     
ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบแฟมขอมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร หรือสื่อบันทึกขอมูล เชน USB          
Flash drive เปนตน เพ่ือพิมพในภายหลัง 

        ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมสอบหรือบันทึก
ขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบหรือบันทึกขอมูลใหมได      
ที่หัวขอ“คนหาแบบฟอรมการชำระเงิน” แตจะไมสามารถแกไขขอมูลที่ไดกรอกใบสมัครสอบและการยืนยัน 
การสมัครสอบในครั้งแรกได 

  6.2 ผูสมัครสอบตองอพัโหลด (upload) รูปถายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ  
  (๑) เมื่อผูสมัครสอบกรอกขอมูลเสร็จแลว ใหผูสมัครสอบ กดปุม “ถัดไป” โดยกรอก

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ืออัพโหลด (upload) รูปถาย ซึ่งตองถายหนาตรง ไมสวมหมวก 
ไมสวมแวนตาดำ ไมมีลวดลายใดๆ บนรูปถาย ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ประเภทของไฟลเปน 
JPG ขนาดไมเกิน 1 เมกะไบต (1 MB) (หากผูสมัครสอบใชขนาดรูปถายไมตรงตามที่กำหนด จะไมสามารถ      
อัพโหลด (upload) รูปถายได) 

           ทั้งนี้ รูปถายจะปรากฏบนใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผูเขาสอบสำหรับใช  
แสดงตนในการเขาสอบ กรณีที่รูปถายไมถูกตอง อาจมีผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบ และหัวหนา
ผูกำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยถือเปนความบกพรองของผูสมัคร
สอบเอง จะอางวาระบบรับสมัครไดทำการรับสมัครไวแลว ไมได 
           /(2) ใบปริญญาบัตร... 
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(2) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ และสำเนาใบระเบียนแสดง   
ผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอก
ที่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบ โดยผูสมัครสอบตองเปนผูสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
กอนหรือไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4  
  (3) สำเนาเอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) วารายวิชาท่ีศึกษาใดบางที่ผูสมัครสามารถนำมานับ   
หนวยกิตได (เฉพาะผูสมัครสอบที่หลักฐานการศึกษาท่ีนำมาใชสมัครสอบ มิไดระบุสาขาวิชา หรือ
โปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว เชน หลักฐานการศึกษาระบุวา มีคุณวุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต ไมไดระบุสาขาวิชา แตประสงคจะสมัครสอบในกลุมวิชาการเงิน/การบัญชี                        
ใหสถาบันการศึกษาชีแ้จงวารายวิชาที่ศึกษาใดบางท่ีสามารถนำมานับหนวยกิตในกลุมวิชาการเงิน/
บัญชี ไดตามแนวปฏิบัติหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 13  ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2564)   

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(5) สำเนาทะเบียนบาน 

   (6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) 
  (7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

อิเล็กทรอนิกส หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีออกใหโดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และตองไดรับอนุมัติจากคุรุสภาอยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัคร
สอบแขงขันวันสุดทายคือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติ   
การสอนที่ยังไมหมดอาย ุ

 (8) หนังสืออนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงต้ังใหสมัครสอบแขงขัน และยินยอม               
ใหยายหรือโอนเม่ือสอบแขงขันได โดยใหบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงครูผูชวย และรับเงินเดือนในอันดับครผููชวย
ตามท่ีกำหนดไวในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน (กรณีผูสมัครสอบแขงขันเปนขาราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ขาราชการอ่ืนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน)  

    โดยสำเนาเอกสารหลักฐานตาม (2)-(8) ใหอัพโหลด(upload) ประเภทของไฟลเปน 
PDF ขนาด ไมเกิน 1 เมกะไบต (1 MB) 

    ***สำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขยีนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง”    
ลงชื่อ วันที่ กำกับไวทุกหนาของสำเนาเอกสาร*** 

            กรณีท่ีผูสมัครสอบไมไดอัพโหลด (upload) รูปถายและเอกสารประกอบการสมัคร     
จะไมสามารถสมัครสอบได 

6.3 ขั้นตอนการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
  (1) ผูสมัครสอบ สามารถชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 

2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน  ๒๕๖4 ไดทางเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน
เวลาทำการของธนาคาร  

(2) ชำระเงินผานระบบอินเตอรเน็ต Krungthai Next    
               ผูสมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next แลวสแกน QR Code หลังจากนั้น กดยืนยันการชำระเงิน ใสรหัส Krungthai Next ของทาน 
เพ่ือทำรายการตอ กดเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการชำระเงินเปนไฟลรูปภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน โดยตอง  
ชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และใหพิมพหนายืนยันการชำระเงินจาก
เว็บไซตไวเปนหลักฐานดวย 

/(3) ชำระเงินผานเครื่อง... 
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                            (3) ชำระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
      ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำ
แบบฟอรมการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือก
ประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใสรหัส
บริษัท (Company Code) และหมายเลขอางอิง (Ref1 : เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก , Ref2 : เลขประจำตัว
ประชาชน)ตามที่ระบุในแบบฟอรมชำระเงิน โดยตองชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันท่ี 10 มิถุนายน 
2564 และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ กต็อเมื่อผูสมัครสอบไดชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
เรียบรอยแลวเทานั้น และไดดำเนินการครบถวนทุกขั้นตอนและใหเก็บหลักฐานการชำระเงินไวเปนหลักฐานดวย   
ผูชำระเงินหลังวนั เวลา ที่กำหนดถือวาผูนั้นไมไดสมัครสอบ 

          (4) คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน) ทั้งนี้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต คิดสู งสุดไม เกิน                 
๓๐ บาท ขึ้นอยูกับชองทางการชำระเงินของธนาคาร (ไมรวมคาธรรมเนียมการสมัครสอบ) คาธรรมเนียม       
จะไมจายคนืใหไมวากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

          (5) ผูสมัครสอบ ท่ีชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว ระบบจะกำหนด                  
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบใหโดยอัตโนมัต ิ

          (6) กรณีผูสมัครสอบที่ชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว ยังไมไดรับ                   
เลขประจำตัวสอบและไมสามารถจัดพิมพ ใบสมัครพรอมเลขประจำตัวสอบได  ใหติดตอ callcenter         
เบอรโทรศัพท 02 257 7159 โดยดวน และขอใหเกบ็หลักฐานการชำระเงินไวดวย  

   6.4 ขั้นตอนการพิมพใบสมัครและบัตรประจำตัวผูเขาสอบ  
         ใหผูสมัครสอบพิมพใบสมัครและบัตรประจำตัวผูเขาสอบ โดยกรอกเลขประจำตัวสอบ      

เพ่ือพิมพใบสมัครและบัตรประจำตัวผูเขาสอบ ลงในกระดาษ (เอ 4) พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครและ       
บัตรประจำตัวผูเขาสอบใหเรียบรอย ทางเว็บไซต https://obec64.thaijobjob.com ตามกำหนด ดังนี ้

         (1) พิมพใบสมัครที่ฉบับสมบูรณ หัวขอ“พิมพใบสมัคร” ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน
คาธรรมเนียมการสอบแลว 

         (2) พิมพบัตรประจำตัวผูเขาสอบ ซึ่งมีรายละเอียดตำแหนง กลุมวิชาที่สมัครสอบ วัน 
เวลา รูปถายผูสมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน หัวขอ“พิมพบัตรประจำตัว           
ผูเขาสอบ” ตั้งแตวันจันทรที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖4 เปนตนไป (วนัประกาศรายชื่อผูมีสทิธิสอบภาค ก และ 
ภาค ข) 

       ทั้งนี้ บัตรประจำตัวผูเขาสอบ ถือเปนเอกสารสำคัญท่ีตองนำไปแสดงตนเพื่อใชในการ     
เขาหองสอบ หากไมมีบตัรประจำตัวผูเขาสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ  
                       6.5 ผูสมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ใหระบุความพิการและความตองการ เพ่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระแกว จะจัดหองสอบใหตามจำนวนท่ีผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัครสอบ และหาสิ่งอำนวยความสะดวกให
ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแขงขัน 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข  
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาค ก และ    

ภาค ข  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และเฉพาะผูสมัครสอบท่ีไดชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ  
ตามวันและเวลาที่กำหนดและถูกตองแลว ภายในวันที่  28 มิถุนายน ๒๕๖4 เปนตนไป ทางเว็บไซต 
https://www.moesk.go.th/ แ ล ะ  Facebook page : ส ำนั ก งาน ศึ ก ษ า ธิ ก า รจั งห วั ด ส ระ แ ก ว ห รื อ 
https://www.facebook.com/suksathikansakaeo       /8. วัน เวลา... 
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8. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขัน 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบภาค ก 

และภาค ข (ขอเขียน) และวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขันใหทราบภายหลัง ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ   
ทางเว็บไซต https://www.moesk.go.th/ และ Facebook page : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกวหรือ 
https://www.facebook.com/suksathikansakaeo 

9. หลักฐานและเอกสารที่ตองนำไปในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อแสดงตอผูกำกับการสอบ 
ดังตอไปนี้ 

   9.1 บัตรประจำตัวผูเขาสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต กรณีผูสมัครสอบอัพโหลด(upload) 
รูปถายไมสมบูรณ ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ไมมีลวดลายใดๆ บนรูปถาย ที่ถายไว 
ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว พรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผูเขาสอบใหเรียบรอย 

   9.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ ซึ่งปรากฏรูปถาย ชื่อตัว-ชื่อสกุล      
ทีช่ัดเจนและปรากฏเลขประจำตัวประชาชนท่ีตรงตามใบสมัครสอบ มาแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบเทานั้น 
 10. หลักฐานและเอกสารท่ีตองนำมาย่ืนกอนวันสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหนง
วิชาชีพ และการปฏิบตัิงานในสถานศกึษา (กรณีผูสอบผานภาค ก และภาค ข แลว)  ดังตอไปนี้ 
  10.1 บัตรประจำตัวผูเขาสอบทีพิ่มพจากอินเทอรเนต็ 
  10.2 ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหเรียบรอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  

   10.3 ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ  และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Record) ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอก ที่ตรงกับวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกที่ใชสมัครสอบและตรงกับเอกสารที่อัพโหลด (Upload) ไวในวันสมัครสอบ โดยผูสมัครสอบ
ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติปริญญาบัตรกอนหรือไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย       
คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฉบับจริงพรอมสำเนาอยางละ ๑ ฉบับ 
        (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตร
การศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากคุณวุฒิปริญญาตรี ใหแนบระเบียนแสดงผลการเรียน ป.บัณฑิต (Transcripts) 
ดวย  
        (2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องใหแนบระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcripts) ระดับปริญญาตรี ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรือ
อนุปริญญา ดวย  
        (3) กรณีที่หลักฐานการศึกษาที่นำมาสมัครสอบมิไดระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรม
วิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกไว ใหผูสมัครประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ออกเอกสารชี้แจง
รายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) วารายวิชาที่ศึกษาใดบางท่ีตรงกับ     
ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ และสามารถนำมานับหนวยกิตได ดังนี ้
                                    (3.1) ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป        
ตองศกึษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
                                  (3.2) ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรตอเนื่อง ตองศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 20 หนวยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมเกิน 
10 หนวยกิต รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
         
        /10.4 เอกสารคำชี้แจง... 
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  10.4 เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Record) วารายวิชาที่ศึกษาใดบางท่ีเปนสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวชิา 
หรือวิชาเอกตรงกับประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ผูสมัครสามารถนำมานับหนวยกิตได  
ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 

 10.5 สำเนาทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 
 10.6 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 
 10.7 ใบรับรองแพทย จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งรับรอง        

โดยแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกใหไมเกิน 1 เดือน และระบุวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 10.8 ใบเปลี่ยนคำนำหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบ
เพศหญิง) ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 

 10.9 เอกสารทางการทหาร (กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย) ไดแก หนังสือสำคัญ       
(แบบ สด.๘) หรือ ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ (แบบ สด.๔๓)  ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 

 10.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ทีย่ังไมหมดอาย ุ    ฉบับจริงพรอมสำเนา ๑ ฉบับ 

 10.11 หนังสืออนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งใหสมัครสอบแขงขัน และยินยอม               
ใหยายหรือโอนเม่ือสอบแขงขันได โดยใหบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงครูผูชวย และรับเงินเดือนในอันดับครผููชวย 
ตามท่ีกำหนดไวในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน (กรณีผูสมัครสอบแขงขันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขาราชการอ่ืนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 10.12 เอกสารการประเมินภาค ค  ตนฉบับ ๑ ชุด และสำเนา 4  ชุด  รวม 5 ชุด 
 ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สงหลักฐานและเอกสารตามขอ 10.1 - ขอ 10.12 

จะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบภาค ก และภาค ข  
   บุคคลใดไมย่ืนหลักฐานและเอกสาร และหรือไมเขาสอบภาค ค ตามวัน เวลา และ

สถานท่ี  ที่กำหนดถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูขาดสอบในครั้งนี ้
                    ๑1. หลักสูตรการสอบแขงขัน 
        หลักสูตรการสอบแขงขันใหใชหลักสูตรตามที่  ก.ค.ศ. กำหนดแนบทายประกาศนี้  
(เอกสารแนบทาย 4) 
 ๑2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ภาค ค   
          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันที่ไดคะแนนภาค ก 
และภาค ข แตละภาคไมต่ำกวารอยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ เปนผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 
ภาค ค  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว ตำบลทาเกษม อำเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว และทางเว็บไซต https://www.moesk.go.th/ และ Facebook page : สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแกว หรือ https://www.facebook.com/suksathikansakaeo 

13. เกณฑการตัดสิน  
        ผูสอบแขงขันได ตองไดคะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แตละภาคไมต่ำกวารอยละหกสิบ                  
โดยจะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดเรียงตามลำดับที่ผูที่ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย แยกตามประเภทวิชา กลุมวิชา 
หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก   
 
         /กรณีท่ีผูสอบแขงขันได... 
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       กรณีที่ผูสอบแขงขันได ไดคะแนนรวมภาค ก  ภาค ข  และ ภาค ค  เทากัน ใหผูที่ไดคะแนน   
ภาค ค มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ค เทากัน ใหผูที่ไดคะแนน ภาค ข มากกวาเปนผูที่
อยูในลำดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ข เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลำดับ      
ที่ดีกวา 

14. การประกาศขึ้นบัญชผีูสอบแขงขันไดและการยกเลิกบัญชผีูสอบแขงขันได 
        14.1 การขึ้นบัญชีผู สอบแขงขันได  มีกำหนดสองป  นับแตวันที่ ประกาศขึ้นบัญชี               
ผูสอบแขงขันได เวนแตมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ในประเภทวิชา กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันครั้งใหม บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนีเ้ปนอันยกเลิก 
       14.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว จะยกเลิกผูสอบแขงขันไดรายใดออกจาก
บัญชีผูสอบแขงขันได เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังตอไปนี ้
        (๑)  ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
   (2)  ขอสละสิทธใินการบรรจุและแตงตั้ง 
   (๓)  ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกำหนด 
   (๔)  ไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันที่กำหนดได 
  กรณีผูสอบแขงขันไดรายใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีตามขอ 14.2 (๓) และขอ 14.2 (๔)     
ไปแลว ถาบัญชีผูสอบแขงขันไดนี้ยังไมยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระแกว วินิจฉัยแลววาเปนเหตุอันสมควร อาจอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวตามลำดับทีเ่ดิมอีกก็ได 
        14.3 การดำเนินการสอบแขงขันครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว          
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และหากปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริต หรือดำเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไมเปนธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกวจะพิจารณาแกไขหรือยกเลิก
การดำเนินการสอบแขงขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว     
ใหเปนที่สุด ผูสอบแขงขันไดจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 

15. การเรียกตัวผูสอบแขงขันไดและการบรรจุและแตงตั้ง 
       15.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี  
ผูสอบแขงขันได โดยใหผูสอบแขงขันไดเลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหนงวาง ในกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่ผูสอบแขงขันได ไดรับการขึ้นบัญชีไว  
                           15.2 ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่ประกาศ
สอบแขงขัน หากผูสมัครสอบแขงขันไดรายใดมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม จะไมไดรับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
                           15.3  การเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงต้ัง  จะทำหนังสือเรียกตัว 
ผูสอบแขงขันไดเปนรายบุคคลตามลำดับท่ีในประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ตามที่อยูท่ีปรากฏในเอกสาร      
การสมัคร  
                           15.4  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ เมื่อไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ ณ สถานศึกษาใดตามที่กำหนด ตองไปรายงานตัวเขารับการปฏิบัติหนาที่ราชการตามกำหนดเวลาใน
หนังสือสงตัว ถาพนกำหนดเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธใินการบรรจุและแตงตั้ง 
 
        /15.5 ผูสมัครสอบแขงขัน... 
 





รายละเอยีดตำแหนง่ ประเภทวขิา หรอืกลุม่วชิาเอก หรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกและ
คณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่

(แบบทา้ยประํกาศ กคจ.สระแกว้ ลงวันที ่ ๒๘ พฤษภาคม ท.ศ. ๒๕๖๔)

เอกสารแบบท้าย ๑

ลำดบั
ท่ี

ตำแหนง่ รฟ้เสกลํมวิซา 
หรือทางหรือ 
สาขาวิชาเอก

กล ุม่วชิา/ทาง/สาขา 
วชิาเอก

จำบวบ 
อตัราที ่

รบัสมคร

อดัราเงนิเดอืน

๑ ครผูู1้ช่วย ๐๑ คณติศาสตร์ ๖ 0 ๑. วฒุปิรญิญาตร ี หลักสูตร ๔ ปี 
ให1้ดรับัอตัราเงนิเดอืน ๑๔,๐๔๐ บาท 
๒. วฒุปิรญิญาตร ีหลกัสตูร ๔ ป ี
ให1้ดร้บัอตัราเงนิเดอืน ๑๔,๘๐๐ บาท 
๓. วฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติทีม่ ี
หลกัสตูรการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี 
ตอ่จากวฒุปิรญิญาตร ีหลกัสตูร ๔.จ 
ไห1้ดรับัอตัราเงินเดอืน ๑๔,๘๐๐ บาท 
๔. วฒุปิรญิญาตร ีหลกัสตูร ๖ ป ี
ไห1้ดรับัอตัราเงนิเดอืน ๑๗,๖๙๐ บาท

๒ ครผููช้ว่ย 0 ๖ ภาษาไทย ๓๐
๓ ครผููช้ว่ย ๐๓ ภาษาองักฤษ ๒๐
๔ ครผููช้ว่ย ๑๔ วทิยาศาสตร์ ๖
๔ ครผููช้ว่ย ๑๖ พิสิกส์ ๑
๖ ครผููช้ว่ย ๑๗ เคมี ๒
๗ ครผููช้ว่ย ๖๐ ลงัดมศกึษา ๑๔
๘ ครผููช้ว่ย ๖๗ พลศกึษา ๘
๙ ครผููช้ว่ย ๖๘ ดนตรศีกึษา ๒

๑๐ ครผููช้ว่ย ๓๐ ดนตรีสากล ๓
๑๑ ครผููช้ว่ย ๓๖. นาฎศลึป๋ ๑
๑๖ ครผููช้ว่ย ๔๖ คอมพวิเตอร์ ๔
๑รท ครผููช้ว่ย ๔๑ เกษตร ๒
๑๔ ครผููช้ว่ย ๔๖ ประถมศกึษา ๓๒
๑๔ ครผููช้ว่ย ๔๗ ปฐมวยั ๔๑
๑๖ ครผููช้ว่ย ๔๘ จติวทิยาและการแนะแนว ๒
๑๗ ครผููช้ว่ย ๔๙ บรรณารกัษ์ ๑
๑๘ ครผููช้ว่ย ๖๐ การเงนิ/การบญัชี ๑

รวม ๑๙๑

๑. จะตอ้งเปน็ผูม้คีณุวฒุปิรญิญาตรทีางการศกึษา หรอืทางอืน่ที ่ ก.ค.ศ. รบัรองวา่เปน็ 
คณุสมใ^เฉพาะสำหรบัตำแหนง่ครผููช้ว่ย และมใีบอนญาตประกอบวชิาชพี 
ตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๖๔๔๖ หรอืหลกัฐาน 
ทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสูภาออกใหเ้พือ่ปฎปํตีหนา้ทีส่อน 
กอ่นการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

๒. กรณทิีม่คีณุวฒุทิี ่ ก.ค.ศ.รบัรองและกำหนดเปน็คณุสมบต้เฉพาะสำหรบัตำแหนง่ 
ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร กำหนดอตัรา 
พบเดอนตา่งไปจากทีก่ำหนดใบประกาศนีใ้หเ้ปน็ไปตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด



ลําดับ

ที่

1 ครูผูชวย กลุมวิชาคณิตศาสตร  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 20

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. คณิตศาสตร

2. คณิตศาสตรประยุกต

3. การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

4. สถิติ

5. สถิติประยุกต

6. การสอนคณิตศาสตร

7. สถิติคณิตศาสตร

8. คณิตศาสตรสถิติ

9. คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ

10. คณิตศาสตรศกึษา

11. การศกึษาคณิตศาสตร

12. สถิติศาสตร

13. คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร

14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง                
         ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกขอ 1-14

2 ครูผูชวย กลุมวิชาภาษาไทย  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 30

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. ภาษาไทย

2. การสอนภาษาไทย

3. วิธีสอนภาษาไทย

4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย

5. ภาษาและวรรณคดีไทย

6. วรรณคดีไทย

7. ภาษาไทยศึกษา

8. ไทยศกึษา

9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศกึษา

10.  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

เอกสารแนบทาย 2

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

หนาที่ 1



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

กลุมวิชาภาษาไทย (ตอ)

11. ภาษาไทยและการสื่อสาร

12. การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง

13. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ

14. ภาษาไทยธุรกิจ

15. ภาษาศาสตรภาษาไทย

16. ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
17. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง                
         ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกขอ 1-16

3 ครูผูชวย กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 20

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. ภาษาอังกฤษ

2. การสอนภาษาอังกฤษ

3. วรรณคดีอังกฤษ

4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

7. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ

8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

12. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

13. ภาษาศาสตร

14. วิธีสอนภาษาอังกฤษ

15. ภาษาอังกฤษชั้นสูง

16. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

17. ภาษาศาสตรประยุกต

18. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

19. สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ

20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง                
         ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกขอ 1-20

หนาที่ 2



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

4 ครูผูชวย กลุมวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 6

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. วิทยาศาสตร

2. วิทยาศาสตรทั่วไป

3. การสอนวิทยาศาสตร

4. วิทยาศาสตรศึกษา

5. การสอนวิทยาศาสตรกายภาพ

6. การสอนวิทยาศาสตรชีวภาพ

7. วิทยาศาสตรกายภาพ

8. วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ

9. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

10. วิทยาศาสตรชีวภาพ

11. วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม

12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม

13. วิทยาศาสตรชีวภาพกายภาพ

14. การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

15. การศกึษาวิทยาศาสตร

16. ชีววิทยา

17. การสอนชีววิทยา

18. การสอนชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา

19. จุลชีววิทยา

20. ชีววิทยาทั่วไป

21. ชีววิทยาประยุกต

22. วิทยาศาสตรชีววิทยา

23. เทคโนโลยีชีวภาพ

24.. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-23

5 ครูผูชวย กลุมวิชาฟสิกส  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 1

วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. ฟสิกส

หนาที่ 3



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

กลุมวิชาฟสิกส (ตอ)

2. การสอนฟสิกส

3. ฟสิกสประยุกต

4.วิทยาศาสตร-ฟสิกส

5. ฟสิกส -คณิตศาสตร

6. การสอนวิทยาศาสตร-ฟสิกส
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง                  
       ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกขอ 1-6

6 ครูผูชวย กลุมวิชาเคมี ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก 2
ดังตอไปนี้
1. เคมี
2. การสอนเคมี
3. การสอนเคมีระดับมัธยมศกึษา
4. เคมีศกึษา
5. เคมีเทคนิค
6. ชีวเคมี
7. เคมีทั่วไป
8. วิศวกรรมเคมี
9. อินทรียเคมี
10. วัสดุศาสตร
11. เคมีประยุกต
12. เคมีชีววิทยา
13. เคมีอุตสาหกรรม
14. เคมีวิเคราะห
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
   ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1 - 14

7 ครูผูชวย กลุมวิชาสังคมศึกษา ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนง 18
วิชาเอก ดังตอไปนี้
1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. สังคมวิทยา
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. สังคมศาสตร
6. สังคมศาสตรการพัฒนา
7. วัฒนธรรมศึกษา

หนาที่ 4



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

กลุมวิชาสังคมศึกษา (ตอ)
8. การพัฒนาชุมชน
9. พัฒนาสังคม
10. สังคมสงเคราะห
11. สังคมสงเคราะหศาสตร
12. รัฐประศาสนศาสตร
13. นิติศาสตร
14. รัฐศาสตร
15. พัฒนามนุษยและสังคม
16. การสอนภูมิศาสตร
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
18. การบริหารรัฐกิจ
19. การเมืองการปกครอง
20. การบริหารและการปกครองทองถ่ิน
21. ภูมิศาสตร
22. ประวัติศาสตร
23. ศาสนา
24. ปรัชญาและศาสนา
25. ศาสนาและปรัชญา
26. จริยศึกษา
27. บาลีพุทธศาสตร
28. พุทธจิตวิทยา
29. พุทธศาสนา
30. พระพุทธศาสนา
31. การสอนพระพุทธศาสนา
32. ศาสนศึกษา
33. การสอนพุทธศาสนา
34. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
35. การสอนสังคมระดับมัธยมศกึษา
36. การสอนสังคมระดับมัธยมศกึษา
37. ความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต
38. การปกครอง
39. โบราณคดี
40. ไทยคดีศกึษา
41. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-41

หนาที่ 5



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

8 ครูผูชวย กลุมวิชาพลศึกษา  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 8
วิชาเอก ดังตอไปนี้
1. พลศึกษา
2. การสอนพลศึกษา
3. วิทยาศาสตรการกีฬา
4. การฝกและการจัดการกีฬา
5. วิทยาศาสตรการกีฬา(การฝกและการจัดการกีฬา)
6. วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
6. พลานามัย
7. การสอนสุขศึกษาและพลศกึษา
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
9. พลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
10. การออกกําลังกายและกีฬาศึกษา
11. นันทนาการ
12. สันทนาการ
13. การฝกกีฬา
14. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-13

9 ครูผูชวย กลุมวิชาดนตรีศึกษา ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 2

วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. ดนตรี

2. ดนตรีศึกษา

3. ดนตรศึกษา

4. การสอนดุริยางคศกึษา

5. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

6. ดนตรีบัณฑิต

7. ดุริยางคศาสตรไทย

8. คีตศิลป

9. ศิลปกรรมศาสตรศึกษา - ดนตรี

10. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศกึษา

11. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา

12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง

     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-11

หนาที่ 6



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

10 ครูผูชวย กลุมวิชาดนตรีสากล ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 3

วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. ดนตรีสากล

2. ดุริยางคศาสตร

3. ดุริยางคสากล

4. ดุริยางศลิป

5. ดุริยางคศลิป

6. ดุริยศิลป

7. ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

8. การสอนดุริยางคศกึษา

9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)

10. ศิลปะนาฏดุริยางค

11. การแสดงดนตรี

12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-11

11 ครูผูชวย กลุมวิชานาฏศิลป ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 1

วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. นาฏศิลป

2. นาฏศิลปศึกษา

3. นาฏยศลิป

4. นาฏศิลปไทย

5. นาฏศิลปไทยศกึษา

6. นาฏศิลปสากล

7. นาฏศิลปสากลศึกษา

8. นาฏศาสตร

9. นาฏศิลปและการละคร

10. นาฏศิลปทั่วไป

11. นาฏดุริยางคคีตศิลปศึกษา

12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด

    ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-11

หนาที่ 7



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

12 ครูผูชวย กลุมวิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวยสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 5
วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. คอมพิวเตอร

2. วิทยาการคอมพิวเตอร

3. คอมพิวเตอรธุรกิจ

4. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

6. ศาสตรคอมพิวเตอร

7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรธุรกิจ

8. วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

12. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

13. คอมพิวเตอรศึกษา

14. ธุรกิจคอมพิวเตอร

15. ระบบสารสนเทศ

16. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

17. เทคโนโลยีสารสนเทศ

18. การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

19. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร

20. คอมพิวเตอรและสถิติ

21. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

23. นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา

24. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

25. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

26. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-25

หนาที่ 8



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

13 ครูผูชวย กลุมวิชาเกษตร ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/ 2

วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. เกษตรกรรม

2. เกษตรศึกษา

3. เกษตรทั่วไป

4. ศึกษาศาสตรเกษตร

5. เกษตรศาสตร

6. เกษตรศาสตรท่ัวไป

7. ครุเกษตรศาสตร

8. สงเสริมการเกษตร

9. เทคโนโลยีการเกษตร

10. การเกษตร

11. พืชไร

12. พฤกษศาสตร

13. พืชไรนา

14. พืชสวน

15. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

16. พืชศาสตรและเทคโนโลยี

17. เทคโนโลยีการผลิตพืช

18. เทคโนโลยีการผลิตสัตว

19. สัตววิทยา

20. พันธุศาสตร

21. พฤษศาสตร

22. สัตวบาล

23. สัตวศาสตร

24. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

25. เคมีการเกษตร

26. โรคพืช

27. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

28. การประมง

29. เกษตรและสิ่งแวดลอม

หนาที่ 9



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

กลุมวิชาเกษตร (ตอ)

30. ไมผล

31. การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร

32. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-31

14 ครูผูชวย กลุมวิชาการประถมศึกษา  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 32

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. การประถมศึกษา

2. ประถมศึกษา

3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   วิชาเอกประถมศึกษา

5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

    ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-4

15 ครูผูชวย กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย  ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 41

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. การปฐมวัยศึกษา

2. ปฐมวัยศึกษา

3. การศกึษาปฐมวัย

4. อนุบาล

5. การอนุบาลศึกษา

6. อนุบาลศึกษา

7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

8. หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย     

9. การปฐมวัยศึกษา การปฐมวัย

10. การศกึษาพิเศษและการศกึษาปฐมวัย

11. การสอนปฐมวัย

12. การพัฒนาเด็กปฐมวัย

13. สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางการศกึษาปฐมวัย

14. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง 
     ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1 - 13

หนาที่ 10



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

16 ครูผูชวย กลุมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรม 2

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. จิตวิทยาการแนะแนว

2. จิตวิทยา

3. การแนะแนว

4. แนะแนว

5. จิตวิทยาแนะแนว

6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

7. จิตวิทยาและแนะแนว

8. พุทธจิตวิทยา

9. จิตวิทยาคลินิก

10. การใหคําปรึกษาและการแนะแนว

11. จิตวิทยาองคการ

12. จิตวิทยาสังคม

13. จิตวิทยาการปรึกษา

14. จิตวิทยาพัฒนาการ

15. จิตวิทยาโรงเรียน

16. จิตวิทยาการทดลอง

17. จิตวิทยาวิทยาการใหคําปรึกษาและการแนะแนว

18. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

19. จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนว

20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-19

17 ครูผูชวย กลุมวิชาบรรณารักษ ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 1

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. บรรณารักษ

2. บรรณารักษศาสตร

3. หองสมุดโรงเรียน

4. สาระนิเทศศาสตรท่ัวไป

5. บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

6. บรรณารักษศาสตรและสาระนิเทศศาสตร

หนาที่ 11



ลําดับ

ที่

บัญชีรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศ  กศจ.สระแกว   ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564)

ตําแหนง ประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จํานวน

ตําแหนงวาง
หมายเหตุ

กลุมวิชาบรรณารักษ (ตอ)

7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-6

18 ครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและการบัญชี ประกอบดวย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ 1

แขนงวิชา/วิชาเอก ดังตอไปนี้

1. การเงิน

2. การบริหารงานการเงิน

3. การเงินการธนาคาร

4. การธนาคารและการเงิน

5. การเงินและธุรกิจการเงนิ

6. บัญชี

7. การบัญชี

8. การบัญชีการเงิน

9. การตลาด

10. เศรษฐศาสตรการเงนิ(สาขาการเงิน)

11. เศรษฐศาสตรการคลัง(สาขาการคลัง)

12. การจัดการทั่วไป(บัญชี)

13. การบริหารธุรกิจ(บัญชี)

14. การบัญชีตนทุน

15. การสอนบัญชี

16. ธุรกิจศึกษา-บัญชี

17.การสอนบัญชีและการตรวจสอบภายใน

18. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ขอ 1-18

หมายเหตุ    สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดแนวปฏิบัติการนับหนวยกิต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13

                 1. ใหพิจารณานับหนวยกิตเฉพาะกรณีที่หลักฐานการศกึษา  (Transcript) ที่นํามาใชในการสมัครสอบแขงขัน

                2. คุณวุฒิที่ใชในการสมัครสอบแขงขันฯ ตองเปนคุณวฒุทิี่ ก.ค.ศ.รับรองแลว โดยสามารถสืบคนคุณวฒุิและรายวิชาชีพครู

ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ไดที่ URL:http://qualification60.otepc.go.th

                  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ไวดังนี้

มิไดระบุ สาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอก ที่ศึกษาไว

หนาที่ 12
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เอกสารแนบท้าย ๔
หลักสูตรการสอบแข’งขัน

เพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังบุคคฺลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(แบบท้ายประกาศกศจ.สระแกวลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแบบเตม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความสามารถใบการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเร่ืองต่อไปน้ี
๑.๑ การคิดวิเคราะห์เซิงภาษา ได้แก่ การไข้ภาษาไทยเพ่ีอการส่ือสาร ความเข้าใจในการ 

อ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การสิความจากบทความ ข้อความ หรอสถานการณ์ต่าง ๆ
๑.๒ การคิดวิเคราะห์เซิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงคำ ข้อความ 

หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือ 
แบบจำลองต่าง ๆ

๑.๓ การคิดวิเคราะห์เซิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปญหา 
ทางคณิตศาสตร์เบ้ืองด้น การเปรียบเท้ยบและวิเคราะห์เซิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของ 
ข้อมูล

๒. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย เพ่ีอวัดความเข้าใจใบหลักการส่ือสาร โดยใข้คัพห์ สำนวน โครงสรัางประโยคท่ีเหมาะสม ท้ังในเซิง 
ความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน 
โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียน 
ภาษาอังกฤษ ในระดับเบ้ืองด้น

๓. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการท่ีดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดย 
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพ่ีอวัดความรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการท่ีดี ได้แก่ ระเบียบบริหาร 
ราซการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี วิธีปฏิน้ติราชการทางปกครอง หน้าท่ีและความรับผิด 
ไนการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. มาตรฐานความรูท่ั้วไปในการจัดการเรียนการสอบ (คะแบบเต็ม ๗๕ คะแนน)

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเร่ืองต่อไปน้ี
๑.๑ การเปล่ียนแปลงบริบทชองโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑ .๒ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ 

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๑.๓ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการไข้เทคโนโลยีดีจิทัลใบการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ีอแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๑ .๕ การออกแบบและการดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

/๒.มาตรฐาน...



-fe
ta. มาตรฐานความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
๓. ความรอบรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

(คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โนเร่ืองต่อไปน้ี 
๓.๑ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ท่ีบังกับใช้ในบีจจุบัน

๑) รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
๒) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังกับ 
๓) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๔) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา 
๕) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๗) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเดก 
๘) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย 

๓.๒ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ท่ีบังกับใช้ใบปิจจุบัน 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
๓)นโยบายและจุดเนันชองกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานใบสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน) ให้กำหนดเกณห่การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบ 
การประเมิน ดังน้ี

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแบบเต็ม ๒๔ คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ด้งน้ี 
๑.๑ บุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา 
๑.๒วุฒภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแกับีญหา 
๑.๓ ความคดริเร่ิมสรัางสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 

to. การพฒบาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

๒.๑ ประ'ว้ติการศึกษา
๒.๒ ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
๒.๓ การเข้าถึงชุมซบ และการมีจิตสาธารณะ 

๓. ความสามๆ รทด้านการสอน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิต 
การปฏิปีติการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไวัเป็นหลักฐานด้วย ด้งน้ี 

๓.๑ การวิเคราะห่หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ ทักษะและวิธีการสอบท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทชองช้ันเรียน 
๓ . ๓ทักษะการใข้ค์าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียบ 
๓.๔ การใข้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียบรู้ 
๓ . ๔ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ด้งน้ื
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รายละเอึยดดัวช้ัวัคและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับคำแหน่ง วิชาชีพ และ 
การปฎิปัติงานในสถานศึกษา สำหรับการสอบแข่งขบเพ่ีอบรรจุและแต,งต้ังบุคคลเชีารับราชการ 

เป็นฟ้าราชการครูและบุคลากรหางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กังกัคลำนกงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒<£๖๔ 
(แบบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

องค์ประกอบ/ด้วช้ีวัค ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ คุณลักษณะส่วนบุคคล

๑.๑ บุคลิกลักษณะ พ่วงทีวาจา
๒๕คะแนน
(๙ คะแนน)

๑.๒ ๅฒิภาวะทางอารมณ์
และการมปฎภาณการแก้นืญหา

(๘ คะแนน)

๑.๓ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ เจตคด แล: 
อุดมการณ์ความเป็นคร

(๘ คะแบน)

พิจารณาจากการลัมภาษณ์
พิจารณาจาก
- การแต่งกาย เส้ือพา ทรงผม
- กริยาท่าทาง การมีลัมมาคารวะ
- การโซภาษาใบการส่ือสาร
- การมีปฏิลัมพันธ์ลับผู้อ่ีบ

พิจารณาจาก
- การควบคุมอารมณ์
- การวิเคราะห์นืญหาและสาเหตุ
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น
- ไหวหริบปฐภาณในการแก้ปึญหาเฉพาะหน้า

พิจารณาจาก
- ความคิดริเริมสร้างสรรค์
- เจตคติท่ีดต่อวิชาชีพครู
- อคมการณ์ความเป็นครู
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู

การพัฒนาฅบเองและวิชาชีพ
๒.๑ ประวัตการศึกษา

๒๕คะแนน
(๑๐ คะแนน)

๒.๒ ผลงานท่ีเก่ียวฟ้องกับวิชาชีพแล: 
วิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา

(๑๐ คะแนน)

พิจารผาจากแพิมสะสมงาน 
พิจารณาจาก
-วฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับ 
ปริญญาตริช้ันไป
- หลักสูตรอบรมท่ีเก่ียวฟ้องกับความเป็นครู
- หลักสูตรอ่ืน  ๆท่ีบอกเหนือจากวิชาชีพครู

พัจารณาจาก
- ผลงาบท่ีนำเสนอระดับโรงเริยบ สูงกว่าระดับ 
โรงเริยบ
- จำนวนของผลงานท่ีนำเสนอ
- ผลงานตรงลับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จ 
การศึกษา

/๒.๓ การเขาถึง...



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวข้ีวัด ค่าคะแบบ กรอบการพิจารณา
๒.๓ การเข้าถึงชุมซนและ 
การมีจิตสาธารณะ

(๕ คะแนน) พิจารณาจาก
- การเข้าถึงชุมชน
- รูปแบบวิธีการเข้าถึงชุมชน เซ่น แจกใบปลิว 
เสียงตามสาย เขาค่าย
- การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ
- รูปแบบวิธการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
เซ่น ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม หรีอคนเดียว

๓ ดวามสามารถด้านการสอน

๓.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ 
และการวางแผนการจัดการเรียบรู้

๕0 คะแนน 

(๑0 คะแบบ)

พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิทัด 
การสอน โดยให้มีการบนทึกภาพและเสียง 
ใบรูปแบบวิดิโอใวัเป็นหลักฐาน 
พิจารณาจาก
- โครงสร้างรายวิชา
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ 
แผนการจัดการเรียนรู้
- ความสอดคล้องชององค์ประกอบของ 
แผนการจัดการเรียนรู้
- ความครบล้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ 
แผนการจัดการเรียนรู้

๓.๖ ทักษะและวิธีการสอนท่ีเหมาะลมกบ 
สาขาวิชาและบริบทของช้ันเรียบ

(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอบ
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้
- เทคนิคและวิธีการช้ันน่าเข้าสู,บทเรียบ 
ช้ันการสอบ ช้ันสรุป
- การบริหารช้ันเรียน ใหวพริบปฏิภาณ 
ในการแล้นิญหา

๓.๓ ทักษะการใช้คำถามและ
การตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ 
ความเข้าใจ การน่าใปใข้
- ลักษณะของคำถามกระตุ้บให้แสดงความคิด
- คำถามลอดคล้องกับเน้ือหาท่ีสอนนละ 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียบ
- ทักษะในการตอบคำถามของคร

/๓.๔ การใข้ส่ีอ...



-๓-
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช๊ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๓.๔ การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียบรู

(๑๐ คะแบบ) พิจารณาจาก
- การใช้ส่ือ บวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบ 
การสอนสอดคล้องกับ เน้ือหาวิซา วัยของ 
ผูเรียน
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีใบการจัด 
การเรียบรู้ท่ีทันสมัย
- ความสามารถโนการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี

๓.๕ การวัดและประเมินผลการ 
จัดการเรียนรู้

(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสม 
กับส่ิงท่ีต้องการวัด และเน้ือหาวิซา
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
- ความหลากหลายซองวิธีการวัดและประเมิน

รวม ๑๐๐ คะแนน



กำหนดการสอบแข่งขัน
พ ี่อบรรจุและแต่งต ั้งบ ุคคลเข ัารับราชการเป ็นขัาราชการครูและบ ุคลากรหางการส ีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ลังกัดลำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขั้นพ ื้นฐาน ป ี พ .ศ . ๒<£๖๔

๑. ประกาศรับสม,คร ภายใบวับศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔

๒. รันสมัคร วับศุกร์ท่ี ๔ - วับพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายซ่ีอผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายใบวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔
๔. สอบข้อเขียน

ภาค ก ความรู้ความสามารถใฑั่ไป
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประลบการณ์วิชาชีพ

วับเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
วับอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๔. ประกาศรายซี่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
พี่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค

วันศุกร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๖. ประเมินจากการสอบลันภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน 
และการสอบสาธิตm รปฏิบัติการสอน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและ 

การปฏิบัติงานในสถานสีกษา

ตามที่ กศจ. หรีอ อ.ก.ค.ศ- สศศ. กำหนด 
(ใหัแลัวเสร็จภายใบเดีอบสิงหาคม ๖๔๖๔)

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด

หมายเหตุ ะ คำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือลำบกงาบ ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวับท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓



ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนละแต่งดั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป ็นข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกไ !ท  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ป ็ พ .ศ.๒๕1๖๔

ตารางสอบ ภาค ก ความรู ความสามารถที่’วไป (คะแนนเดม ๒๐0 คะแนน) 1'

วน /เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันเสารีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒<£๖๔ 

เวลา 0 ๙ . 0 0  -  ๑๑.cno น. ความสามารถใบการคิดวิเคราะห์ ๑ 0๐  คะแนน
เวลา ๑๓ .0๐ -  ๑๔.๓0 น. ทักษะภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓ 0 บ. ดวามรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ๔๐ คะแนน

ตารางสอบ ภาค ช มาตรฐานความ! และประสบการณ์วิชาซีพ (๒ 00 คะแนน)

ว ัน /เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันอาทิดย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ บ. 
เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๔.๓๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ บ.

มาตรฐานความรู้๒ เบื้อหาวิชาที่สอบ (วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ที่วไปใบการจัดการเรียบการสอน 
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องลับการปฏิบัติงาน 
และแนวทางปฏิรูปการสีกษา

๑๐๐ คะแบบ 
๗๔ คะแบบ 
๒๔คะแบน

สถานที่สอบข้อเซียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศไหทราบใบวบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขับ



หนงัสอิอนญุาตใหส้มคัรสอบแขง่ขนัและยนิยอมใหย้า้ยเมือ่สอบแขง่ขนัได ้
(สำหรบัขาัราชการคร ูสงักดั สพฐ.)

(แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว้ ลงวันที ่ ๒๘ พฤษภาคม ๒{ะ๖๔)

เขยีนที่..... .........................................
วนัที.่..___ เดอึน........................ .พ.ศ. ๒๔๖๔

ขา้พเจา้...........................................................ตำแหนง่....................................................................
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา/สำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ................ ................................. ............. .........
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อนญุาตให ้(บาย/นาง/นางสาว)............................. ..................
ตำแหนง่........................................ รบัพบเดอืนในอบักบั................ . อตัรา....................บาท ตำแหนง่เลขที่..............
โรงเรยีน............................................................................สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา/สำนกับรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ........................................... ......... ........................ ........................... มาสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจุ
และแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราขการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. ๒๔๖๔ หนว่ยสอบ กศจ.สระแกว้ และยบิยอมใหย้า้ยโดยไมม่เงือ่นไข 
เมือ่สอบแขง่ขบัไดแ้ละกงสำกบัทีท่ีจ่ะใกรับัการบรรจแุละแตง่ตัง้

(ลงซือ่).. 
(

ตำแหนง่.

.ผูม้อีำนาจสัง่บรรจุ
.J

V.

หมายเหตุ
การอนญุาตไหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่โด วทยฐานะใดไปสมคัรสอบแขง่ขนั 

ผูม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ตามความใบมาตรา ๔๓ แหง่พระราชนญัญตระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และทีแ่กIัขเพิม่เตมิ เปน็ผูพ้จิารณาอนญุาต แสวัแตก่รณี



หนงัสอือนญุาตใหส้มคัรสอบแขง่ขน้และยบิยอมใหโ้อนเมือ่สอบแขง่ขนัได ้
(สำหรบัขา้ราชการอีน่/พนกังานสว่นหอ้งถิน่)

(แนบหา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ลงวันที ่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เขยีนที่...............................................

วนัที่...........เดอืน................................. ท.ศ. ๒๔๖๔

ขา้พเจา้............................................... ตำแหนง่....................................................... .............................
ระดบั........................ กอง........................................................กรม...........................................................................
กระทรวง..................................................... อนญุาตให ้(บาย นาง นางสาว)........................................................
ขา้ราชการ.......................................... พนกังานสว่นหอ้งถิน่(ระบ)ุ........................................................................
ตำแหนง่.......................................รบัเงนิเดอืนระดบั............อตัรา...............บาท นผบก/ฝา่ย/................................
โรงเรยีน.......................... กอง............................................ กรม............................................................
กระทรวง........................................................... มาสมคัรสอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละนตงํตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังาบคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. ๒๔๖๔ หนว่ยสอบ กศจ.สระแกว้ และยินยอมใหโ้อบได้ทนัท ีโดยไม่มเง่ือนไข เมือ่สอบ 
แขง่ขนัไดแ้ละถงึสำดบัทีท่ีจ่ะไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้

(ลงขือ่)...................................................... ผูม้อำนาจสัง่บรรจุ
(...................................... ......)

ตำแหนง่..........................................................


