
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๑ ป  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๕๙
เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 255๙ จะดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี ๑ ป  พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว ๕๑๖ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ท่ี ศธ 04009/ ว ๕๔๒ ลงวันท่ี ๒๖  มกราคม 25๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ฯ เขารับการคัดเลือกดังนี้

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหนงครูผูชวย  อันดับครูผูชวย หลักสูตร ๔ ป ข้ัน ๑๕,๐๕๐. บาท

หลักสูตร ๕ ป  ข้ัน ๑๕,๘๐๐. บาท และประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป
ตอจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป  อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐.บาท ในกลุมวิชา / ทางวิชา จํานวน ๘๓ ตําแหนง
ตามรายละเอียดกลุมวิชาหรือทางวิชาท่ีแนบมาพรอมนี้

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนงพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร

อิสลามศึกษา พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได
ของสถานศึกษา และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสอนในสังกัดท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ตามคําสั่งหรือสัญญาจาง
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมนอยกวาสามป นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย โดยมีภาระงานการสอนไมนอย
กวา ๕  ชั่วโมง หรือ ๕ คาบตอสัปดาห

ท้ังนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ใหนับไดตั้งแตวันท่ีไดรับวุฒิปริญญาตรี โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว

* เงินรายไดของสถานศึกษา  หมายความวา เงินบริจาค คาธรรมเนียม คาบริการ คาตอบแทน
จากการใหบริการ การลงทุน การใชทรัพยสินของสถานศึกษา โดยมีการนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษาและนําไปใช
จายตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีทางราชการกําหนด หรือเงินรายไดอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น

๒.๒ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และ

๒.๓ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังนี้
๒.๓.๑ มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ค.ศ กําหนด

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู หรือท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย
และตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังจากวนัรับสมัครวันสุดทาย

/๒.๓.๒ สําหรับใบอนุญาต…
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๒.๓.๒ สําหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใชในการสมัครสอบ ใหใชหลักฐาน
ท่ีคุรุสภาออกใหไดท้ัง  ๓ ประเภท  คือ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(๓) หนังสือรับรองสิทธิ และตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังจากวันรับสมัคร  ท้ังนี้เม่ือจะบรรจุและแตงตั้ง
ครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเทานั้น

๒.๔ ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคําสั่งจางหรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึ่งรวมกันไมนอย
กวาสามปในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทานั้น  กรณีตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได   และตองเปนการจางเพ่ือปฏิบัติงานสอนเทานั้น

๒.๕ การพิจารณาวาเปนครูอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราวจากเงินรายไดของสถานศึกษา
ใหพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๖
หรือระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินรายไดสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานวาดวยหลักเกณฑ  อัตรา  และวิธีการนําเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเงินรายไดของสถานศึกษา
ตองเปนเงินท่ีสถานศึกษาไดรับไว  และนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษานั้น  ซึ่งสามารถใชจางครูผูสอนในกรณี
ท่ีสถานศึกษาขาดครูตามเกณฑอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด

๒.๖ กรณีคุณวุฒิท่ีผูสมัครนํามาใชสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคุณวุฒิซึ่งไมตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิไดระบสุาขาวิชาเอกท่ีไดศึกษาไว  หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร
ใหพิจารณานับหนวยกิตใน Transcript ของผูสมัคร  ตามแนวปฏิบัติการนับหนวยกิตตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี 0206.6/ว7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

อนึ่ง เพ่ือประโยชนและสิทธิ์ของผูสมัครในการพิจารณานับหนวยกิต  ขอใหผูสมัคร
ดําเนินการประสานกับสถาบันท่ีตนเองสําเร็จการศึกษา เพ่ือขอใหสถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐาน
ท่ีใชแสดงหรือใหการรับรองวาคุณวุฒิของผูสมัครสอดคลองกับคุณวุฒิ/และกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจใหสถาบันการศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ใน Transcript เปนรายวิชาวารายวิชาท่ีผูสมัครไดศึกษามีรายวิชาใดบาง  ท่ีสามารถนํามาประกอบการพิจารณา
นับหนวยกิตได  ท้ังนีร้ายวิชาท่ีนํามานับหนวยกิต  ตองสอดคลองกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศ
รับสมัคร

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีหองประชุม

ตระกูลโรจน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๘  กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ไมเวนวันหยุดราชการพรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้

๓.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา / ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือนขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

๓.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓  บัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ

พรอมสําเนา จํานวน ๑  ฉบับ
๓.๕ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จ

การศึกษาแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑  ฉบับ
/๓.๖ ใบระเบียน…
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๓.๖ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๗ สําเนาหนังสือหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ี ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.
รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด

๓.๘  ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ท่ีออกใหภายใน ๑ เดือน
โดยระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ นับตั้งแตวันท่ีรับการตรวจรางกายถึงวันท่ีรับสมัคร
( ตามรายละเอียดกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ แนบทายประกาศ ฯ ) จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๙ คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง ยอนหลัง ๓ ป
จํานวน ๑ ชุด

๓.๑๐ ตารางสอน ตามสัญญาจาง ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง ยอนหลัง ๓ ป
จํานวน ๑ ชุด

๓.๑๑ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชนหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส ( ถามี )  พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๑๒ แบบรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา พรอมแนบเอกสารสําเนาคําสั่งจาง
หรือสัญญาจางและตารางสอน ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตองซึ่งแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร ฯ

จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๓ สัญญาจาง  คําสั่งจาง ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง ยอนหลัง ๓ ป พรอมสําเนา

จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๔ สําเนาทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ( เงินรายหัว ) ยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา สําหรับผูท่ีจางดวยเงินอุดหนุนเงินรายหัว   จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๕ สําเนาทะเบียนคุมเงินรายไดสถานศึกษา ยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา สําหรับผูท่ีจางดวยเงินรายไดสถานศึกษา    จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๖ หลักฐานการจายคาจาง (ใบสําคัญรับเงิน) ยอนหลัง ๓ ป ๆ ละ ๑ เดือน

(เดือนใดเดือนหนึ่ง) จํานวน ๓ ฉบับ โดยผูอํานวยการโรงเรียนท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา
๓.๑๗ เอกสารรายงานตามรายละเอียดองคประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด ตามประกาศ

รับสมัคร ฯ โดยใหจัดทํารายงานตามรายละเอียดองคประกอบ  ตัวชี้วัดเปนรายขอโดยแยกแตละหัวขอใหชัดเจน
พรอมแนบเอกสารตามกรอบการพิจารณาตามหัวขอนั้น ๆ ทุกขอใหชัดเจนเพ่ือประโยชนในการพิจารณา
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ฯ นี้ จํานวน ๓ ชุด
                          ๓.๑๘ แบบประเมินพฤติกรรรมการปฏิบัติงาน (ตามขอ ๙ รายละเอียดองคประกอบตัวชี้วัด)
ฉบับจริงใสซองปดผนึกประทับตราลับพรอมลงลายมือชื่อกํากับ    จํานวน ๑ ฉบับ

** ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไมครบถวน
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวทุกหนา
๔. การย่ืนใบสมัคร

๔.1 ผู ส มัคร เข ารับการ คัด เลือกจะตองยื่น ใบส มัคร เข ารับการ คัดเลือกด วยตนเอง
และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนดวยตัวบรรจง พรอมเอกสารประกอบ

/๔.2 ผูสมัคร…
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๔.2 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจายของไปรษณียไวในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู
หรือหมายเลขโทรศัพทในภายหลังตองแจงใหหนวยจดัสอบทราบทันที หากแจงท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได

ผูไดรับการคัดเลือกจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น
๔.๓ ผูสมัครเขารับคัดเลือกตองลงลายมือชื่อในใบสมัคร และพิมพลายนิ้วมือหัวแมมือขวา

ในบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัครในวันสมัครเขารับการคัดเลือก
๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ภายในวันท่ี ๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเรียงตามหมายเลขประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต http://www suphan1.go.th

๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนและมีเหตุพิเศษ ตามท่ีแนบทายประกาศ ฯ นี้

๗. วัน เวลา สถานท่ี และตารางสอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะดําเนินการคัดเลือกตามตารางสอบแนบทาย

ประกาศฯนี้
สําหรับ สถานท่ีสอบจะแจงใหทราบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

๘. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยประกาศผลการคัดเลือก

เรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เทากัน ให
ผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากันอีก ใหผูสอบไดคะแนนภาค ก
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีก ใหจับสลาก

๙. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และท่ี www.suphan1.go.th

๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๐.๑ จะดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ีท่ีไดรับการคัดเลือก

ใหครบตามจํานวนตําแหนงวางตามประกาศรับสมัคร  เม่ือครบตามตําแหนงวางแลวใหยกเลิกประกาศผลการคัดเลือก
นั้นทันที

๑๐.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด หรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือตามประกาศรับสมัคร
ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงครูผูชวย จะไมไดรับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถาเปนผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวจะยกเลิกคําสั่งบรรจุ
และแตงตั้งนั้นหรือสั่งใหออกจากราชการแลวแตกรณี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมไดท้ังสิ้น

/๑๐.๓ ผูท่ีมีคุณวุฒิ…
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จํานวนตําแหนงวางและกลุมวิชาเอกท่ีประสงคคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๐
กศจ.สุพรรณบุรี

ท่ี กลุมวชิา/ทาง/สาขาวิชา จํานวนตําแหนงวาง หมายเหตุ
๑ ภาษาไทย 4
๒ คณิตศาสตร 6
๓ ภาษาอังกฤษ 10
๔ ภาษาจีน 2
๕ วิทยาศาสตรท่ัวไป 1
๖ ฟสิกส 1
๗ ชีววิทยา 1
๘ สังคมศึกษา 11
๙ พลศึกษา 4

๑๐ ดนตรีไทย 4
๑๑ ศิลปศึกษา 2
๑๒ นาฏศิลป 4
๑๓ คอมพิวเตอร 6
๑๔ อุตสาหกรรมศิลป 1
๑๕ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร 4
๑๖ ประถมศึกษา 4
๑๗ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 8
๑๘ บรรณารักษ 2
๑๙ การเงิน/บัญชี 4
๒๐ เทคโนโลยีทางการศึกษา 1
๒๑ แนะแนว 2
๒๒ การประชาสัมพันธ 1

รวมจํานวนตําแหนงวาง 83



บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ 25๖๐ )

1. กลุมวิชาภาษาไทย      จํานวน  ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1.1 ภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
1.4 วธิีสอนภาษาไทย
1.5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
1.6 ไทยคดีศึกษา
1.7 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.8 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.9 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1.1 – 1.8

1.10 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

2. กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน  ๖ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
2.1  คณิตศาสตร
2.2  การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2.3  คณิตศาสตรประยุกต
2.4  สถิติ
2.5  สถิติประยุกต
2.6 คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ
2.7 คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
2.8 การสอนคณิตศาสตร
2.9 คณิตศาสตรศึกษา
2.10 การศึกษาคณิตศาสตร
2.11 สถิติคณิตศาสตร
2.12 สถิติคณิตศาสตร
2.13 คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
2.14  คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
2.15 การวัดผลการศึกษา
2.16 วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอกขอ 2.1 – 2.15
/2.17 หากหลักฐาน…
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2.17 หากหากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

 3. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  ๑๐ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
3.1 ภาษาอังกฤษ
3.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.3  การสอนภาษาอังกฤษ
3.4  วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3.5  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3.6  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
3.7 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3.8  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3.9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.10 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
3.11 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
3.12 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
3.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
3.14 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
3.15 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
3.16 การสอนวิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ (อังกฤษ)
3.17 วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอกขอ 3.1 – 3.16
3.18 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจาก

ประกาศรับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับ
คะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

4. กลุมวิชาภาษาจีน      จํานวน  ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
4.1 ภาษาจีน
4.2 ภาษาจีนกลาง
4.3 การสอนภาษาจีน
4.4 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
5.5 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
4.6 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 4.1 – 4.5
/4.7 หากหลักฐาน…
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4.7 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

5. กลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป      จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
5.1 วิทยาศาสตรท่ัวไป
5.2 วิทยาศาสตร
5.3 การสอนวิทยาศาสตร
5.4 วิทยาศาสตรชีวภาพกายภาพ
5.5 การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
5.6 วิทยาศาสตรศึกษา
5.7 การศึกษาวิทยาศาสตร
5.8 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
5.9 วิทยาศาสตร-ฟสิกส
5.10 วิทยาศาสตร-เคมี
5.11 วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
5.12 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 5.1 – 5.11
5.13 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

6. กลุมวิชาฟสิกส      จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
6.1 ฟสิกส
6.2 การสอนฟสิกส
6.3 การสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
6.4 ฟสิกสประยุกต
6.5 ฟสิกส-คณิตศาสตร
6.6 วิทยาศาสตร-ฟสิกส
6.7 การสอนวิทยาศาสตร-ฟสิกส
6.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 6.1 – 6.7
6.9 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน

/ไมต่ํากวาเกรด c…
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ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

7. กลุมวิชาชีววิทยา      จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
7.1 ชีววิทยา
7.2 วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
7.3 การสอนชีววิทยา
7.4 จุลชีววิทยา
7.5 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
7.6 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 7.1 – 7.5
7.7 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

8. กลุมวิชาสังคมศึกษา จํานวน  ๑๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
8.1 สังคมศึกษา
8.2 การสอนสังคมศึกษา

                ๘.๓ การสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม
8.๔ ประวัติศาสตร
8.๕ ภูมิศาสตร
8.๖ การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
8.๗ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8.๘ สังคมวิทยา
8.๙ พัฒนาสังคม

           ๘.๑๐ พัฒนาชุมชน
๘.๑๑ สังคมศาสตร
8.1๒ วัฒนธรรมศึกษา
8.1๓ ไทยคดีศึกษา

           ๘.๑๔ รัฐศาสตร
           ๘.๑๕ รัฐประศาสนศาสตร
          ๘.๑๖  สังคมสงเคราะหศาสตร

8.1๗ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ท่ีกําหนดตามขอ 8.1 – 8.1๖

/8.1๘ หากหลักฐาน…
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8.1๘ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

9. กลุมวิชาพลศึกษา จํานวน  ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
9.1 พลศึกษา
9.2 การสอนพลศึกษา
9.3 การสอนพลศึกษา-สุขศึกษา
9.4 ศึกษาศาสตร-พลศึกษา
9.5 วิทยาศาสตรการกีฬา
9.6 วิทยาศาสตรและการกีฬา (การฝกและการจัดการกีฬา)
9.7 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 9.1 – 9.6
9.8 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

10. กลุมวิชาดนตรีไทย จํานวน  ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
10.1 ดนตรีไทย
10.2 ดุริยางคไทย
10.3 ศิลปกรรม(ดนตรีไทย)
10.4 ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
10.5 ดนตรีศึกษา
10.6 ดุริยางคศาสตร
10.7 ดุริยางคศาสตรไทย
10.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 10.1 – 10.7
10.9 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว ๗  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

/11. กลุมวิชาศิลปศึกษา…
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11. กลุมวิชาศิลปศึกษา จํานวน  ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
11.1  ศิลปะ
11.2  ศิลปศึกษา
11.3  ศิลปไทย
11.4  การสอนศิลปะ
11.5 ศิลปกรรม
11.6  ศิลปกรรมศึกษา
11.7 ประติมากรรม
11.8  ภาพพิมพ
11.9  มัณฑนศิลป
11.10 ทัศนศิลป
11.11 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 11.1 – 11.10
11.12 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

12. กลุมวิชานาฎศิลป จํานวน  ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
12.1 นาฏศิลป
12.2 นาฏยศิลป
12.3 นาฏยศาสตร
12.4 นาฏศิลปไทย
12.5 นาฏศิลปสากล
12.6 นาฏศิลปไทยศึกษา
12.7 นาฏศิลปและการละคร
12.8 นาฏศิลปสากลศึกษา
12.9 นาฏดุริยางคคีตศิลปศึกษา
12.10 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 12.1 – 12.9
12.11 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว ๗  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
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13. กลุมวิชาคอมพิวเตอร จํานวน  ๖ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
13.1. คอมพิวเตอร
13.2. คอมพิวเตอรศึกษา
13.3. คอมพิวเตอรการศึกษา
13.4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
13.5. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.6. วิทยาการคอมพิวเตอร
13.7 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
13.8. ธุรกิจคอมพิวเตอร
13.9 ศาสตรคอมพิวเตอร
13.10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
13.11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13.12. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
13.13. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
13.14. ประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
13.15 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 13.1 – 13.14

13.16 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

14. กลุมวิชาอุตสาหกรรมศิลป จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
14.1. อุตสาหกรรม
14.2. อุตสาหกรรมศิลป
14.3 อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี
14.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป
14.5 อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
14.6 อุตสาหกรรมศึกษา
14.7 การสอนอุตสาหกรรมศิลป
14.8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14.9 การจัดการอุตสาหกรรม
14.10 อุตสาหกรรมศิลปะ (ไฟฟา)
14.11 วิศวกรรมอุตสาหการ
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14.12 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ท่ีกําหนดตามขอ 14.1 – 14.11

14.13 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

15. กลุมวิชาเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร จํานวน   ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
15.1 เกษตรศึกษา
15.2 เกษตรศาสตร
15.3 พฤกษศาสตร
15.4 เกษตรศาสตรท่ัวไป
15.5 เกษตรท่ัวไป
15.6 ครุศาสตรเกษตร
15.7 สงเสริมการเกษตร
15.8 พืชศาสตร
15.9 พืชสวน
15.10 พืชผัก
15.11 พืชไร
15.12 พืชสวนประดับ
15.13 เกษตรและสิ่งแวดลอม
15.14 สัตวศาสตร
15.15 เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
15.16 เทคโนโลยีการเกษตร
15.17 เทคโนโลยีการผลิตพืช
15.18 อุตสาหกรรมการเกษตร
15.19 อุตสาหกรรมเกษตร
15.20 พัฒนาการเกษตร
15.21 วิศวกรรมเกษตร
15.22 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
15.23 วิทยาศาสตรเกษตร
15.24 วิทยาศาสตรการเกษตร
15.25 สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
15.26 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร
15.27 เกษตรและสิ่งแวดลอม

/15.28 วิชาเอก…
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15.28 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ท่ีกําหนดตามขอ 15.1 – 15.27

15.29 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

16. กลุมวิชาประถมศึกษา   จํานวน   ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
16.1  การประถมศึกษา
16.2 ประถมศึกษา
16.3 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 16.1 – 16.2
16.4 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

17. กลุมวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จํานวน  ๘ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
17.1 การศึกษาปฐมวัย
17.2 ปฐมวัยศึกษา
17.3 อนุบาลศึกษา
17.4 อนุบาล
17.5 การอนุบาลศึกษา
17.6 การปฐมวัยศึกษา
17.7  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอกตามขอ 17.1 - 17.6
17.8 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

18. กลุมวิชาบรรณารักษ จํานวน ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
18.1 บรรณารักษศาสตร
18.2 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
18.3 บรรณารักษ
18.4 หองสมุดโรงเรียน

/18.5 วิชาเอก…



- ๑๐ -

18.5 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ท่ีกําหนดตามขอ 18.1 – 18.4

18.5 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

19. กลุมวิชาการเงิน/การบัญชี จํานวน  ๔ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
19.1 บัญชี
19.2 การบัญชี
19.3 การบัญชีการเงิน
19.4 การบัญชีตนทุน
19.5 การสอบบัญชี
19.6 ธุรกิจศึกษา
19.7 ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

            ๑๙.๘ การจัดการ
19.๙ การจัดการท่ัวไป
19.๑๐ การจัดการท่ัวไป(ธุรกิจ)
19.1๑ การบริหารการจัดการท่ัวไป
19.1๒ การจัดการท่ัวไป(วิทยาการจัดการท่ัวไป)
19.1๓ การเงินและการธนาคาร

            ๑๙.๑๔ การเงินการคลัง
19.1๕ การตลาด
19.1๖  เลขานุการ

            ๑๙.๑๗ บริหารธุรกิจ
19.1๘  เศรษฐศาสตร
19.1๙  เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
19.๒๐ การเงินและการคลัง
19.๒๑ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 19.1 – 19.๒๐
19.19 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
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20. กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
20.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
20.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20.3 เทคโนโลยีไฟฟา
20.4  เทคโนโลยีทางการศึกษา
20.5  เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
20.6  เทคโนโลยีสารสนเทศ
20.7  โสตทัศนศึกษา
20.๘ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 20.1 – 20.๗

20.๙ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

21. กลุมวิชาแนะแนว      จํานวน  ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
21.1 แนะแนว
21.2 จิตวิทยาการแนะแนว
21.3 แนะแนวการศึกษา
21.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
21.5 จิตวิทยาการศึกษา
21.6 จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
21.7 การใหคําปรึกษาและการแนะแนว
21.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 21.1 – 21.7
21.9 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือ
หลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556

22. กลุมวิชาการประชาสัมพันธ      จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
22.1 การประชาสัมพันธ
22.2 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ีกําหนด

ตามขอ 21.1
/22.3 หากหลักฐาน…



- ๑๒ -

22.3 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร
ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตอง
ศึกษาเนื้อหาวชิานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ 25๖๐ )

ภาค ก ความรอบรู  และความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
     ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน
     ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
     ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
     ๑.๔ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

 ๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
 ๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
 ๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
 ๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม
 ๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖
 ๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๑

                      ๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมิไดกําหนดเพ่ิมเติม)

     ๑.๕ ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยเนนความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวย

๒. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้

     ๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
     ๒.๒ คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม
     ๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ

๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชพี
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน

แบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
     ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
     ๑.๒ หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
     ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
     ๑.๔ การพัฒนาผูเรียน

๑.๕ การบริหาร…/



- ๒ -

     ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
     ๑.๖ การวจิัยทางการศึกษา
     ๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     ๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน

แบบปรนัย เก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) ใหประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก

     ๑. ประวัติและผลงานซึ่งไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา ( ๕๐ คะแนน )
     ๒. สัมภาษณ ( ๕๐ คะแนน )



กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ

ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐
(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ 25๖๐ )

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒. รับสมัครคัดเลือก วันพุธท่ี  ๒๒ - วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐
๔. ประเมินประวัติและผลงาน ระหวางวันจันทรท่ี  ๖ - ถึงวันศุกร ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. สอบขอเขียนภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก  ความรอบรู และความรูความเขาใจเก่ียวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

วันเสารท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๐

๖. สอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๐
๗. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐



ตารางสอบ
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ 25๖๐ )
ภาค ก.  ความรอบรู และความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันท่ี ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ความรอบรู
ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ภาค ข.  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันท่ี ๑๘ มีนาคม   ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา
ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก

๕๐ คะแนน
๕๐คะแนน

ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันท่ี  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๐
ถึงวันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๐

ประวัติและผลงาน ซึ่งไดรับการรับรองจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา

๕๐ คะแนน

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันท่ี ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

สัมภาษณ ๕๐ คะแนน


















