
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

   ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยด าเนินการตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2564  หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๘๔๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)  

1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
  1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๖ ปี)       

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้   

                                        /(1) มีสัญชาติ... 
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(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

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

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6)  ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา 

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

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     

ในหน่วยงานของรัฐ 
   2.2 มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และวิชาเอกท่ีน ามาประกอบการ
สมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
   2.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และต้องยังไม่หมดอายุ  อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ 

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

 
      /๒.๕ กรณีผู้สมัคร… 
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   ๒.๕ กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ 
อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ แล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไข
อ่ืนใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม 

 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ ขอรับ ใบสมัคร และยื่ น ใบสมัครด้ วย ระบบออนไลน์    
ที่ www.stipeo.go.th  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4   - วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนำยน 2564 ในเวลำรำชกำร  
โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ  
  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นส าเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตร
และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 
  4.2 เอกสารรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครแข่งขัน สามารถขอได้
จากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th 
คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”  
                     4.3 กรณีที่ใช้คุณวุฒิที่มีชื่อไม่ตรงกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามประกาศ                 
รับสมัครฯ ให้แนบหนังสือรับรองจากสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชา 
ว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างท่ีสามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชา
ที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  

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

4.5 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ะบตุามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
(หากใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้แนบใบแปลที่เป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยด้วย) 

4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป  

4.7 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
4.8 บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.9 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
4.10 ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
4.11 ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   

  4.12 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ยื่นฉบับจริง) 
          -/4.14 ใบอนุญาต... 
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4.13 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) (ยื่นฉบับจริง) 

4.14 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (เอกสารแสดงข้อมูล                
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา  ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล                         
เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน)  

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยระบบออนไลน์   
ที่ www.stipeo.go.th  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบใบ
สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกหน้ำ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิต                 
การปฏิบัติการสอนไว้ในใบสมัคร เพ่ือให้ผู้สมัครจัดท ารายละเอียดประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
ในภาค ค  
  5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน เลือกสมัครสอบได้เพียง กศจ.ใด กศจ. หนึ่ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.              
ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัคร สมัครสอบเกินกว่ำหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิกำรสอบแข่งขันทั้งหมด 
  5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคก และภาค ข   
ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย) ที่ตั้ง 1/41 หมู่ 7 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และท่ีเว็บไซต์ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย www.stipeo.go.th  และ Facebook : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
  8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
  การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา หลักสูตรการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แนบท้ำยประกำศนี้  

                         /9. วัน เวลา... 
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  ทั้งนี้ การประเมินภาค ค ก าหนดให้ใช้ระยะเวลาประเมินไม่เกิน 45 นาที ต่อผู้สมัครหนึ่งราย 
โดยการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 20 – 25 นาที และจัดสอบให้ตรงกับระดับ
การศึกษาและระดับชั้นที่ผู้สมัครแสดงความประสงค์ไว้ในใบสมัคร 

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตำรำงสอบ ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
หมำย
เหตุ 

วันเสำร์ที ่17 กรกฎำคม 2564 
     เวลา 09.00  -  11.00 น. 
     เวลา 13.00  -  14.00 น. 
     เวลา 15.00  -  16.00 น. 

 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  

 
100 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
หมำย
เหตุ 

วันอำทิตย์ท่ี 18 กรกฎำคม 2564 
เวลา 09.00  -  11.00 น. 
      
เวลา 13.00  -  14.30 น. 
 
เวลา 15.30 – 16.00 น. 

 
- มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน   
  (วิชาเอก) 
- มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัด  
  การเรียนการสอน 
- ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
  การปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูป  
  การศึกษา 

 
100 คะแนน 
 
75 คะแนน 
 
25 คะแนน 

 

   ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข   

         10. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และ ภำค ข เพื่อมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน ภำค ค  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก 

และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย)  ที่ตั้ง 1/41 หมู่ 7 ต าบลบ้านกล้วย                    
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ที่เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย www.stipeo.go.th  และ 
Facebook : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค 
ภำยในวันศุกร์ที ่30 กรกฎำคม  2564  

 
 

/ตารางสอบ… 
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ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา                                
                        (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
กศจ.ก ำหนด 

 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล   
    ประเมินจากการสัมภาษณ์  
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
    ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

3. ความสามารถด้านการสอน  
    ประเมินจากการสอบสาธิต 
    การปฏิบัติการสอน 

25 คะแนน 
 

25 คะแนน 
 

50 คะแนน 

 

11. เกณฑ์กำรตัดสิน  
  11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ                         
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับเลขประจ าตัวสอบ 
  11.2 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  
  กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค 
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่
ดีกว่า   

12. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่ กศจ.
ก าหนด ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย)                 
ที่ตั้ง 1/41 หมู่ 7 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และท่ีเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย www.stipeo.go.th  และ Facebook : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก ำหนดสองป ีนับแต่วันทีป่ระกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ ให้บัญชี                  
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 13. กำรเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
  13.2 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 

           /1) วัน เวลา... 
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   1) วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว 
   2) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว 
   3) ล าดับที่ที่ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
   4) ที่ตั้งของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
   5.) วันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

13.3 ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                    
ที่ประกาศสอบแข่งขัน หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                       
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

  ทั้งนี้ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือ 
ส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม ก าหนด                
  13.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

13.5 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

14.  กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
  14.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได ้

        กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม ข้อ 14.3  
และ 14.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

 
 
 
 

/15. กรณีท่ี… 
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 15. กรณีที่ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร                 
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ                   
และแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งด าเนินการสั่งให้ผู้นั้น                       
ออกจากราชการโดยพลัน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
พ.ศ. 2547 หรือสั่งเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง แล้วแต่กรณี 
และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกด าเนินการ               
ทางอาญา 

16. กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หากปรากฏว่า มีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้ 
 17. มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) 
   17.1 ให้ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้า 
  17.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร ดังนี้ 
       17.2.1 ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่  
         17.2.2 มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  
         17.2.3 มีจุดบริการเจลล้างมือบริการทุกจุดทางเข้า  
          17.2.4 มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร 
  17.3 ขอให้ผู้สมัครสอบ และบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทาง
กลับหรือผ่าน (Transit) มาจากกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของจังหวัดสุโขทัย ให้แจ้งกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัยโดยด่วน 
  17.4 ให้ผู้สมัครสอบ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
   17.5 ให้ผู้สมัครสอบทุกคนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  
อย่างเคร่งครัด ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

          ประกาศ  ณ  วันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
    

                                                      (นางประไพพร  อุทธิยา) 
                                          ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                          ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 













ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 1. คณิตศำสตร์ (รหัสวิชำ 01) 

    1.1 คณิตศำสตร์ 
    1.2 กำรสอนคณิตศำสตร์ 
    1.3 คณิตศำสตร์ศึกษำ 
    1.4 คณิตศำสตร์ประยุกต์ 
    1.5 กำรศึกษำคณิตศำสตร์ 
    1.6 กำรสอนคณิตศำสตร์ 
          ระดับมัธยมศึกษำ 
    1.7 สถิติ 
    1.8 สถิติคณิตศำสตร์ 
    1.9 สถิติประยุกต์ 
    1.10 คณิตศำสตร์ – เคมี 
    1.11 คณิตศำสตร์ – ฟิสิกส์ 
    1.12 คณิตศำสตร์ – ชีวะ 
    1.13 คณิตศำสตร์ –วิทยำศำสตร์ 
    1.14 คณิตศำสตร์เชิงวิทยำกำร 
    1.15 คณิตศำสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
    1.16 คณิตศำสตร์และเศรษฐมิติ 
    1.17 สถิติศำสตร์ 
     - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 1.1 – 1.17 

7 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศำสตร์ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 2. ภำษำไทย (รหัสวิชำ 02) 

      2.1 ภำษำไทย 
      2.2 กำรสอนภำษำไทย 
      2.3 ภำษำและวรรณคดีไทย 
      2.4 กำรสอนภำษำไทย 
            ระดับมัธยมศึกษำ 
      2.5 วธิีสอนภำษำไทย 
      2.6 ภำษำไทยและวัฒนธรรมไทย 
      2.7 ภำษำและวัฒนธรรมไทย 
      2.8 วรรณคดีไทย 
      2.9 ไทยศึกษำ 
      2.10 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 
      2.11 ภำษำไทยและกำรสื่อสำร 
      2.12 กำรสื่อสำรภำษำไทย 
                เป็นภำษำท่ีสอง 
      2.13 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 
                ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ 
      2.14 ภำษำไทยธุรกิจ     
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชำเอกใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ 2.1 – 2.14 

 

9 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับภำษำไทย 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 3. ภำษำอังกฤษ (รหัสวิชำ 03) 

      3.1 ภำษำอังกฤษ 
      3.2 กำรสอนภำษำอังกฤษ 
      3.3 วธิีสอนภำษำอังกฤษ 
      3.4 กำรสอนภำษำอังกฤษ 
              เป็นภำษำต่ำงประเทศ 
      3.5 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
      3.6 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล        
      3.7 ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร 
      3.8 วรรณคดีภำษำอังกฤษ 
      3.9 ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ 
      3.10 ภำษำอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
      3.11 กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ  
              ภำษำต่ำงประเทศ 
      3.12 ภำษำอังกฤษและกำรแปล 
      3.13 วรรณคดีอังกฤษ 
      3.14 ภำษำอังกฤษสื่อสำรธุรกิจ 
      3.15 ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
      3.16 กำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ 
              ปัจจุบันต่ำงประเทศ (อังกฤษ) 
      3.17 ภำษำอังกฤษขั้นสูง     
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอกใด
วิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อสำขำ
วิชำเอก ตำมข้อ 3.1 – 3.17 
 

5 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับภำษำอังกฤษ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 4. ภำษำจีน  (รหัสวิชำ 05) 

      4.1 ภำษำจีน 
      4.2 กำรสอนภำษำจีน 
      4.3 ภำษำจีนธุรกิจ 
      4.4 กำรสอนภำษำจีน 
            ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 
      4.5 กำรแปลและกำรล่ำม 
            ภำษำจีน – ไทย 
      4.6 ภำษำวัฒนธรรม 
             เอเชียตะวันออก กลุ่มภำษำจีน 
      4.7 ภำษำจีนและกำรสื่อสำร 
      4.8 ภำษำและวัฒนธรรม  
            แขนงวิชำภำษำจีน 
      4.9 ภำษำจีนเพ่ือกำรค้ำ 
            ระหว่ำงประเทศ 
      4.10 ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน 
      4.11 ภำษำอังกฤษและภำษำจีน 
              เพ่ือกำรสื่อธุรกิจ 
      4.12 ภำษำจีนเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
              และกำรโรงแรม 
      4.13 กำรประยุกต์ใช้ภำษำจีน 
      4.14 ภำษำจีนเพ่ือเศรษฐกิจ 
              และกำรค้ำ 
      4.15 ภำษำจีนกลำง 
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชำเอกใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ 4.1 – 1.15 

2 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับภำษำจีน 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 5. วิทยำศำสตร์ (รหัสวิชำ 14) 

    5.1 วิทยำศำสตร์ 
    5.2 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
    5.3 วิทยำศำสตร์ศึกษำ 
    5.4 กำรสอนวิทยำศำสตร์ 
    5.5 กำรสอนวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
    5.6 กำรสอนวิทยำศำสตร์ 
          และคณิตศำสตร์ 
    5.7 กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
    5.8 วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 
    5.9 วิทยำศำสตร์ – เคมี 
    5.10 วิทยำศำสตร์ – ชีววิทยำ 
    5.11 วิทยำศำสตร์ – ฟิสิกส์ 
    5.12 วิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
    5.13 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
            กำรอำหำร 
    5.14 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
            อำหำร 
   5.15 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
            ศึกษำ 
    5.16 วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม 
    5.17 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
    5.18 วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม   
            (สิ่งแวดล้อมทั่วไป) 
     - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 5.1 – 5.18 

7 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 6. เคมี (รหัสวิชำ 17) 

    6.1 เคมี 
    6.2 กำรสอนเคมี 
    6.3 กำรสอนเคมีระดับมัธยมศึกษำ 
    6.4 เคมีศึกษำ 
    6.5 ชีวเคมี 
    6.6 อินทรีย์เคมี 
    6.7 เคมีเทคนิค 
     - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 6.1 – 6.7 

2 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับเคมี ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีที่หลักฐำน
มิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้
แต่แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครนี้   
ให้นับหน่วยกิตตำมแนวปฏิบัติกำร 
นับหน่วยกิตที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 7  สังคมศึกษำ (รหัสวิชำ 20) 

      7.1 สังคมศึกษำ 
      7.2 กำรสอนสังคมศึกษำ 
      7.3 ประวัติศำสตร์ 
      7.4 ภูมิศำสตร ์
      7.5 กำรสอนสังคมศึกษำ 
              ระดับมัธยมศึกษำ 
      7.6 สังคมศำสตร์ 
      7.7 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
      7.8 สังคมศำสตร์กำรพัฒนำ 
      7.9 พัฒนำสังคม 
      7.10 วัฒนธรรมศึกษำ 
      7.11 กำรพัฒนำชุมชน 
      7.12 รฐัศำสตร์ (กำรเมือง 
                กำรปกครอง) 
      7.13 รฐัศำสตร์ 
      7.14 กำรสอนสังคม ศำสนำ  
                และวัฒนธรรม 
      7.15 รฐัประศำสนศำสตร์ 
      7.16 เศรษฐศำสตร์ 
      7.17 สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 
      7.18 สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ 
      7.19 ไทยคดีศึกษำ   
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชำเอกใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ 7.1 – 7.19 
 

7 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษำ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 8  พลศึกษำ (รหัสวิชำ 27) 

      8.1 พลศึกษำ 
      8.2 กำรสอนพลศึกษำ 
      8.3 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
      8.4 กำรฝึกและกำรจัดกำรกีฬำ 
      8.5 ศึกษำศำสตร์-พลศึกษำ 
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชำเอกใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ 8.1 – 8.5 
 
 

2 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับพลศึกษำ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 9  นำฏศิลป์ (รหัสวิชำ 32) 

    9.1 นำฎศิลป ์
    9.2 นำฎศิลป์ไทย 
    9.3 นำฎศิลป์สำกล 
    9.4 นำฎศิลป์และกำรละคร 
    9.5 นำฎศำสตร์ 
    9.6 นำฎศิลป์สำกลศึกษำ 
    9.7 นำฎดุริยำงค์คีตศิลป์ศึกษำ 
   - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 9.1 – 9.7     
 

1 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับนำฏศิลป์ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กรณีท่ีหลักฐำนมิได้ระบุสำขำวิชำเอก 
ที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำงจำก
ประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 10 อุตสำหกรรม/อุตสำหกรรมศิลป์  

     (รหัสวชิำ 35) 
     10.1 อุตสำหกรรมศิลป์ 
     10.2 วิศวกรรมอุสหกำร 
     10.3 อุตสำหกรรมศิลป์ศึกษำ 
     10.4 อุตสำหกรรมเกษตร 
     10.5 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
     10.6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
     10.7 เทคโนโลยีเซรำมิค 
     10.8 เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเครื่องเรือน 
     10.9 เทคโนโลยีอุตสำหกำร 
     10.10  อุตสำหกรรมบริกำร 
    10.11  วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
     10.12  วิศวโยธำ 
     10.13  วิศวกรรมเครื่องกล 
     - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 10.1 – 10.13 
 

1 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม/
อุตสำหกรรมศิลป์ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ
ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุ
สำขำวิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่
แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครนี้   
ให้นับหน่วยกิตตำมแนวปฏิบัติกำรนับ
หน่วยกิตที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 
พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 11 ศิลปะ/ศิลปศึกษำ (รหัสวิชำ 42) 

     11.1 ศิลปะ 
     11.2 ศิลปศึกษำ 
     11.3 ศิลปะไทย 
     11.4 กำรสอนศิลปะ 
     11.5 ศิลปกรรม 
     11.6 ศิลปกรรมศึกษำ 
     11.7 ประติมำกรรม 
     11.8 ภำพพิมพ์ 
     11.9 มัณฑนศิลป์ 
     11.10 ประยุกต์ศิลปศึกษำ 
     11.11 จิตกรรม 
     11.12 จิตกรรมไทย 
     11.13 จิตกรรมสำกล 
     11.14 ประติมำกรรมสำกล 
     11.15 หัตถศิลป์ 
     11.16 ออกแบบศิลป์ประยุกต์ 
     - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 11.1 – 11.16 
 

1 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ/ศิลปศึกษำ 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุสำขำ
วิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำง
จำกประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 
 
 
 
 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 12 เกษตรกรรม /เกษตรกรรม (รหัส 51) 

    12.1 เกษตรศำสตร์ทั่วไป  
          หรือเกษตรทั่วไป    
    12.2 เกษตร หรือเกษตรศำสตร์ 
    12.3 เกษตรกรรม 
    12.4 เกษตรศึกษำ 
    12.5 กำรสอนวิชำเกษตรศำสตร์ 
    12.6 พัฒนำกำรเกษตร 
    12.7 ครุศำสตร์เกษตร 
    12.8 ส่งเสริมกำรเกษตร 
    12.9 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
    12.10 เทคโนโลยีกำรเกษตร 
    12.11 กำรส่งเสริมและสื่อสำร   
              กำรเกษตร 
    12.12 บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 
    12.13 เกษตร (สัตวบำล) 
    12.14 เกษตร (พืชกรรม) 
    12.15 เกษตร (สัตวศำสตร์) 
    12.16 ไม้ดอกไม้ประดับ 
    12.17 พืชศำสตร์ 
    12.18 พืชไร่นำ 
    12.19 พืชสวนประดับ 
    12.20 กำรผลิตพืช 
    12.21 ไม้ผล 
    12.22 พืชผัก 
    12.23 พืชสวน 
    12.24 กำรผลิตสัตว ์
    12.25 โคนม 
    - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 12.1 – 12.25 

2 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม /
เกษตรกรรม ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ
ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุ
สำขำวิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่
แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครนี้   
ให้นับหน่วยกิตตำมแนวปฏิบัติกำรนับ
หน่วยกิตที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 
2564 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 13. ประถมศึกษำ/กำรประถมศึกษำ 

      (รหัสวิชำ 56) 
      13.1 กำรประถมศึกษำ 
      13.2 ประถมศึกษำ    
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 13.1 – 13.2  

20 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับประถมศึกษำ/ 
กำรประถมศึกษำ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ
ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุ
สำขำวิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่
แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครนี้   
ให้นับหน่วยกิตตำมแนวปฏิบัติกำรนับ
หน่วยกิตที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 
พฤษภำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 14. ปฐมวัย /กำรศึกษำปฐมวัย/ 

      อนุบำลศึกษำ  (รหัสวิชำ 57) 
      14.1 ปฐมวัยศึกษำ 
      14.2 กำรศึกษำปฐมวัย 
      14.3 อนุบำลศึกษำ 
      14.4 อนุบำล 
      14.5 กำรอนุบำลศึกษำ 
      14.6 กำรปฐมวัยศึกษำ 
      14.7 กำรสอนปฐมวัย     
      - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอก
ใดวิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อ
สำขำวิชำเอก ตำมข้อ 14.1 – 14.7 

9 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับปฐมวัย /
กำรศึกษำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ   
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุสำขำ
วิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่แตกต่ำง
จำกประกำศรับสมัครนี้  ให้นับหน่วยกิต 
ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
ที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย 15 จิตวิทยำและกำรแนะแนว/แนะแนว     

      (รหัสวิชำ 58) 
      15.1 จิตวิทยำกำรแนะแนว 
      15.2 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
      15.3 จิตวิทยำให้ค ำปรึกษำ 
      15.4 จิตวิทยำกำรศึกษำ 
      15.5 กำรวัดผลกำรศึกษำจิตวิทยำ 
              และกำรแนะแนว 
      15.6 จิตวิทยำ 
      15.7 จิตวิทยำโรงเรียน 
       15.8 จิตวิทยำกำรให้บริหำรปรึกษำ 
               และแนะแนว 
        15.9 จิตวิทยำพัฒนำกำร 
        15.10 จิตวิทยำและกำรแนะแนว 
                   กำรวัดผลกำรศึกษำ 
        15.11 จิตวิทยำชุมชน 
        15.12 จิตวิทยำสังคม 
        15.13 จิตวิทยำกำรทดลอง 
        15.14 กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ 
       - สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชำเอกใด
วิชำเอกหนึ่ง หรือวิขำเอกทั้งคู่ตรงตำมชื่อสำขำ
วิชำเอก ตำมข้อ 15.1 – 15.14 

1 วิชำเอกท่ีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยำและกำร
แนะแนว/แนะแนว ที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
และก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรณีที่หลักฐำนมิได้ระบุ
สำขำวิชำเอกที่ศึกษำหรือระบุไว้แต่
แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครนี้   
ให้นับหน่วยกิตตำมแนวปฏิบัติกำรนับ
หน่วยกิตที่ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 13 ลงวันที่ 24 
พฤษภำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























