
 
 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

...................................................... 
 

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4040    
ลงวันที่ 11 กันยายน  2558  และโดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ในคราวประชุม             
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558  มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี            
เขต 1  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย                
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
                   ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

1.1 ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนข้ัน 15,050 บาท หรือ 
1.2 ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือ 
1.3 ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท หรือ 
1.4 ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน  ขั้น 17,690 บาท 

          รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีใช้บรรจุแต่งตั้ง  

ล าดับ 
กลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

จ านวน(อัตรา) บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียน หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ 2 อนุบาลเพชรบุรี,  บ้านแหลม  

2 วิทยาศาสตร์ 1 อนุบาลเพชรบุรี  

3 ภาษาไทย 1 บ้านหนองชุมพล  

4 ภาษาอังกฤษ 2 วัดลาดโพธิ์,  บ้านเนินรัก  

5 ปฐมวัย 1 วัดเพรียง  

6 เกษตร 1 วัดดอนไก่เตี้ย  

รวม 8   
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   ตามบัญชีรายละเอียดต าแหน่ง คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่แนบท้าย
ประกาศนี ้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และแกท้ีไ่ขเพ่ิมเติม   
   2.2  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานต าแหน่ง ดังนี้ 
   2.2.1 มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอ่ืน         
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
           ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอกจะต้องเป็น
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติปริญญาและหรือ
ประกาศนียบัตรแล้วว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
  2.3   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ                     
ครูอัตราจ้าง  หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ            
*เงินรายได้ของสถานศึกษา  ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งจ้างหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือรวมกันในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  โดยมีภาระงานการสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 
ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์  ซึ่งการนับระยะเวลาปฏิบัติงานทุกต าแหน่งดังกล่าว  ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงาน              
ในทุกต าแหน่งรวมกันได้  แม้ว่าจะปฏิบัติงานต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ตาม 
     ทั้งนี้  การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน  ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี                    
โดยผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
   *เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา
และน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการ
นั้น  
           2.4  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้ และ
ยังไม่หมดอายุ  และใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันสมัครสอบแข่งขัน   

3.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2558   เวลา 08.30 -16.30 น.             
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร  
   ให้น าหลักฐานการสมัครฉบับจริง  และฉบับส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด  
มาแสดงในการสมัครสอบ ดังนี้ 
  4.1 ใบสมัครฉบับจริง 
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   4.2 ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร  
ในกรณีที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcipt ทั้งหมด   ดังนี้ 
        (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ 
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต        
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
            ทั้งนี้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตาม (1) และ (2)  จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า              
เกรด c  และให้ถือเป็นหน้าที่ผู้สมัครสอบ ที่จะต้องให้สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบการศึกษาออกเอกสารหรือ
หนังสือรับรองเนื้อหาวิชานั้นๆ น ามาใช้ประกอบการรับสมัครด้วย         
            4.3  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่
หมดอาย ุ และใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไมห่ลังวันสมัครสอบแข่งขัน   
  4.4  บัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)   
   4.5  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   
  4.6  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ                          
                           (แบบ สด.43) 
  4.6  หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน ตามแบบท่ีก าหนด   
  4.7  ส าเนาค าสั่งจ้าง  หรือ สัญญาจ้าง  ในต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ว่าจ้างจากเงินและมีภาระงานการสอนตามที่ก าหนดไว้                
ในข้อ 2.3 (ผู้บริหารสถานศึกษารับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) 
  4.8  ใบรับรองแพทย์  โดยแพทย์ปริญญาจากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
(ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาล)   
   4.9  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 X 1.5  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน  
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป  
                    4.10  เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน จ านวน 3 ชุด  
           4.11  หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) ได้แก่ หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบส าคัญแสดงการสมรส   
   ทั้งนี้  ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธ ิ         
เข้ารับการคัดเลือก  

5.  การยื่นใบสมัคร 
   5.1  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบรับสมัคร             
ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
  5.2  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขต
การจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบ
ภายใน 7 วัน 
  5.3  ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร   
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6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า รับ
การคัดเลือก  ภายในวันที่  13  พฤศจิกายน  2558  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี         
เขต 1 และทาง  http://www.petburi.go.th    และ  http://www.e-office.phetburi1.net 

7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร
การคัดเลือกบุคคล แนบท้ายประกาศนี้     
 

8. วัน เวลา และสถานที่การด าเนินการคัดเลือก  ตามตารางสอบ ดังนี้    
   ตารางสอบ ภาค ก  ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ   

ของวิชาชีพครูโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
 

 

วัน/เวลา 
 

 

วิชาที่สอบ 
 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
 

 
ความรอบรู้ 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
50  คะแนน 

50  คะแนน 

 
ตารางสอบ ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ

ปรนัย 
 

 

วัน/เวลา 
 

 

วิชาที่สอบ 
 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
50  คะแนน 

 

50  คะแนน 

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
 

เวลา 15.00 น. – 16.00 น 

 
ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน 

และสัมภาษณ์ 
 

 

วัน/เวลา 
 

 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558 ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  (เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

50  คะแนน 

  
   

http://www.e-office.phetburi1.net/
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วัน/เวลา 
 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤศจิกายน  2558 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 50  คะแนน 

   สถานที่สอบคัดเลือก  จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

9.  เกณฑ์การตัดสิน   
   ผู้ผ่านการคัดเลือก   ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับที่จาก         
ผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  
     กรณีได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า     
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่        
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้จับสลาก 

10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
    อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก  ภายในวันที่ 4  ธันวาคม 2558  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1              
และทาง  http://www.petburi.go.th    และ  http://www.e-office.phetburi1.net โดยเรียงล าดับที่จาก              
ผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา  

11.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
    11.1  ผู้ได้รับคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกได้และบรรจุในสถานศึกษา
ที่มีต าแหน่งว่าง  ตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ไว้   
   11.2  เมื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัครแล้ว ประกาศ
ผลการคัดเลือกจะถูกยกเลิกทันทีและไม่มีการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
                     11.3 กรณีผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าสละสิทธิการรับการบรรจุและแต่งตั้ง  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
                    11.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ ตามที่ก าหนด            
ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
   11.5 ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

http://www.e-office.phetburi1.net/
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558) 

................................................................... 
   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จะด าเนินการประเมิน ภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ 
 

      ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้    

                  1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
        1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
        1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

          1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
      1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      3) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
      4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      5) พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 
      6) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 

       1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
      2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
จะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
          2.1 วินัยและการรักษาวินัย 
              2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                             2.3 มาตรฐานวิชาชีพ  

        2.4 จรรยาบรรณวิชาชพี 
        2.5 สมรรถนะวิชาชีพ 

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)     
    1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดย 

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้  
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

       1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
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       1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
       1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
       1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1.8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
    2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดย 

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 

     ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะประเมินโดย 
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

   1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา (50 คะแนน) 
จะด าเนินการประเมินประวัติและผลงานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4368 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 รายละเอียด
ดังนี้   

 

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 คุณวุฒิการศึกษา 
1. ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต 
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาเอก 

(5 คะแนน) 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
5 คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ประสบการณ์การสอน 
1. ระยะเวลา 3 – 5 ป ี
2. ระยะเวลา 6 – 8 ป ี
3. ระยะเวลา 9 – 11 ปี 
4. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป 

(10 คะแนน) 
4 คะแนน 
6 คะแนน 
8 คะแนน 
10 คะแนน 

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาที่ระบุตามค าสั่ง หรือ 
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน  
นับถึงวนัรับสมัครคัดเลือกวันสดุท้าย  
(เศษของปตีั้งแต ่6 เดือนขึน้ไปนบัเป็น 1 ปี) 

3 สถานที่ปฏิบัติการสอน 
1. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวดัของเขตพื้นที่การศึกษา 
    ที่รับสมัคร 
2. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษา 
    ที่รับสมัคร 
3. ปฏิบัติการสอนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร 
หมายเหตุ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. 
2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคที่รับสมัคร 
3. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมิภาคที่รับสมัคร 
 

(5 คะแนน) 
1 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
5 คะแนน 

 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งหรือสัญญาจา้ง    
ฉบับปัจจุบนั 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
4 ภูมิล าเนา 

1. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษารับสมัคร 
3. ภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร 
หมายเหตุ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ภูมิล าเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รบัสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร 

(5 คะแนน) 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิล าเนานัน้ 
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน  
ทะเบียนบ้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน 

5 ภารงานการสอนตามตารางสอน 
1. ภาระงานการสอน 5 – 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สปัดาห ์
2. ภาระงานการสอน 12 – 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 
3. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป 
 

(5 คะแนน) 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

ภาระงานการสอน หมายถงึ จ านวนชั่วโมง
หรือคาบที่ปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กิจกรรมฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เรียน       
ในภาคเรียนปัจจบุัน ณ วนัทีส่มคัร 
เข้ารับการคัดเลือก 

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน  
    ระดับสถานศึกษา หรือต่ ากวา่กลุ่มสถานศึกษา  
    สังกัด สศศ. 
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน  
    ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
     หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน  
   ระดับภาค ประเทศ หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่ม 
    สถานศึกษา สังกัด สศศ. 
  

(5 คะแนน) 
3 คะแนน 

 
 

4 คะแนน 
 
 

5 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งแตง่ตั้ง หนังสือเชิญ 
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใด 
ที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมกร        
หรือคณะท างานที่สูงสุดเพียงระดับเดียว 

7 ผลงานที่เกิดกบัผู้เรียน 
1. ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
    หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    หรือจังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
3. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 
    หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุม่สถานศึกษา สังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
3 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
5 คะแนน 

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร 
หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่แสดงวา่ได้รบัรางวลั           
จากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม  
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
กิจกรรมการจัดประสบการณ ์
ที่ได้รับรางวัลสงูสุดเพียงระดับเดียว 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
8 ผลงานที่เกิดกบัตนเอง 

1. ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
   หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
   หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
3. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติ 
   หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
3 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
5 คะแนน 

พิจารณาจากรางวัลของผูส้มัครที่ได้รับ 
เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น  
ที่แสดงถึงผลงานทีไ่ด้รับรางวัลสงูสุด 
เพียงระดับเดียว 

9 รางวัลหรือผลงานที่สถานศึกษาได้รับ 
1. ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ ากว่า 
   กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 
    หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
3. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติ 
    หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
หมายเหตุ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.กรณีใช้แผน         
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
1. ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 – 89 
3. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

(5 คะแนน) 
3 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
5 คะแนน 

 
(5 คะแนน) 

 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
5 คะแนน 

 

พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง ในขณะที่
ตนเองปฏิบัติหนา้ที่อยู่ ได้แก ่
(1) ผลการประเมิน สมศ.ครั้งล่าสุด 
(2) โรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
รางวัลหรือผลการประเมินอืน่ๆ  
ที่เทียบเคียงได ้
(3) เฉพาะสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
ที่ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) ให้พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียน 
ที่ผ่านการเรียนตามแผน 
 

 
   2. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    จะพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 152 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 
รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ 
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ 
คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัว  
และสังคม 

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง  
ท่วงทีวาจาการสื่อสาร 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์      
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก  
และสามารถอธิบายหลักคิดและ 
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
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ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   ลงวันที่ 22  ตุลาคม 2558) 
 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 26  ตุลาคม 2558 

2. รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 2  ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

4. ประเมินประวัติและผลงาน วันจันทร์ที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

5. สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข  

     ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

               ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

    ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 

 

 

    วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตยท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2558 

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 
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บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  ปี พ.ศ.2558 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558) 

 

ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 
 

1. คณิตศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาไทย 
4. ภาษาอังกฤษ 
5. ปฐมวัย 
6. เกษตร 
 

2  อัตรา 
1 อัตรา 
1 อัตรา 
2 อัตรา 
1 อัตรา 

       1 อัตรา 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
   หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
   ขั้น 15,050 บาท 
2. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
   หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 
   ขั้น 15,800 บาท 
3. ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร  
   บัณฑิต มีหลักสูตรการศึกษา 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ 
    ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
    อัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท 
4. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
    หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 
    ขั้น 17,690 บาท 
 

ส าหรับผู้สมัคร 
สอบแข่งขัน              
ที่มีวุฒิสูงกว่า 
ปริญญาตรี          
ให้ได้รับเงินเดือน 
ในวุฒิปริญญาตรี 

 รวม 8 อัตรา   
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 
1) คณิตศาสตร์ 
2) การสอนคณิตศาสตร์ 
3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
6) สถิติ 
7) สถิติศาสตร์ 
8) สถิติคณิตศาสตร์ 
9) สถิติประยุกต์ 
10) การสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 
11) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
12) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกคณิตศาสตร์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 

1) วิทยาศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
7) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
8) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
9) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
10) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
11) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
12) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
13) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 
14) ฟิสิกส์ 
15) เคมี 
16) ชีววิทยา 

 
 

1 อตัรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 3.กลุ่มภาษาไทย 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 
1) ภาษาไทย 
2) การสอนภาษาไทย 
3) วิธีสอนภาษาไทย 
4) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
5) ภาษาและวรรณคดีไทย 
6) วรรณคดีไทย 
7) ไทยคดีศึกษา 
8) ไทยศึกษา 
9) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
10) การสอนภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกภาษาไทย 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 4.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 
1) ภาษาอังกฤษ 
2) การสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
4) การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
6) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
7) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
8) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
9) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
10) วรรณคดีอังกฤษ 
11) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
12) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกภาษาอังกฤษ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 5.ปฐมวัย 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 
1) การอนุบาล 
2) อนุบาลศึกษา 
3) การอนุบาลศึกษา 
4) การปฐมวัย 
5) ปฐมวัยศึกษา 
6) การศึกษาปฐมวัย 
7) การสอนปฐมวัย  

 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกปฐมวัย 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 
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ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 6.กลุ่มวิชาเกษตร 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สาขาวิชาเอก 

1) เกษตร 
2) เกษตรศาสตร์ 
3) เกษตรศึกษา 
4) เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
5) ส่งเสริมการเกษตร 
6) การสอนวิชาเกษตร 
7) เทคโนโลยีการเกษตร 
8) อุตสาหกรรมการเกษตร 
9) วิศวกรรมการเกษตร 
10) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
11) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
12) เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
13) พืชศาสตร์ 
14) พฤษศาสตร์ 
15) สัตวศาสตร์ 
16) การประมง 
17) วิทยาศาสตร์การเกษตร 

 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มวีิชาเอกเกษตร 
เป็นเอกคู่ด้วย 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
ที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 


