ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
................................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยดำเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2561 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 และหนังสือ
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/ว 3220 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2563 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
2563 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 25 อัตรา ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ทีเ่ ปิดรับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2.2 คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
2.3 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
2.4 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท
3. กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 18 กลุม่ วิชา
รวม 25 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
(2) กลุ่มวิชาภาษาไทย
จำนวน 2 อัตรา
(3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 อัตรา
/(4) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น...
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(4) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
(5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
(6) กลุ่มวิชาฟิสิกส์
(7) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
(8) กลุ่มวิชาพลศึกษา
(9) กลุ่มวิชาดนตรี
(10) กลุ่มวิชาศิลปะ
(11) กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
(12) กลุ่มวิชานาฏศิลป์
(13) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
(14) กลุม่ วิชาเกษตร/เกษตรกรรม
(15) กลุม่ วิชาคหกรรม
(16) กลุม่ วิชาประถมศึกษา
(17) กลุม่ วิชาปฐมวัย
(18) กลุม่ วิชาการเงินและการบัญชี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6 ) ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั กราชการ ถู ก สั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส ำหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ น ผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ...
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(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกเพราะกระทำผิ ด วินั ย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ น ผู้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบั ติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
4.2 ต้องเป็ นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเที ยบเท่ าขึ้ นไป หรือ
ทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่เปิ ดรั บสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่ มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่
๑๘ เมษายน 2556 หนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวั นที่ ๑๐ กุมภาพั นธ์ 255๘ หนั งสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
4.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
4.4 ไม่เป็น พระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต ตามคำสั่ งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ ามภิกษุ
สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสมัครสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
5. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน
5.1 ในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ที่เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ สมัครสอบแข่งขันที่จะต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลตรงตามเอกสารประกอบการสมัครสอบแข่งขัน และตรวจสอบการกรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครสอบแข่งขันในระบบอินเทอร์เน็ต
กรณี ก รอกข้ อ มู ล ผิ ด และต้ อ งการแก้ ไ ข ผู้ ส มั ค รสามารถดาวน์ โ หลด (Download)
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ที่หน้าสารพันปัญหา ได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ 23
กรกฎาคม 2563) ภายในเวลา 16.30 น.
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
5.3 ให้ ผู้ ส มัค รสอบแข่งขัน สมั ครสอบได้เพียงแห่ งเดียวเท่ านั้น และให้ เลื อกสมัครได้
ในประเภทวิชา หรือ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัคร
สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชา หรือกลุ่ มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้น ที่ประสงค์จะสอบสาธิต
การปฏิบัติการสอนไว้ในใบสมัครด้วย
ทั้งนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน
จัดทำรายละเอียดประกอบการสาธิตการปฏิบัติการสอนใน ภาค ค เท่านั้น
/5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขัน...
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5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่ง ขันและ
ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ ช่วยและรับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้ สมัครต้องรับรองตจนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไข
อื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
5.6 ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ งครูผู้ช่ วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รั บอนุ มัติ จากผู้ มี อำนาจภายในวันปิ ดรับสมัครสอบวันสุ ดท้ าย คือ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้
การสำเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรของสถานศึ กษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบี ยบเกี่ยวกั บการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ
5.7 การสมั ครสอบ ตามประกาศนี้ ถื อว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อและรั บรอง
ความถูกต้องของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้ น ในกรณี ที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัคร ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลั กฐาน
ซึ่งผู้ สมั ครใช้ ประกอบการสมั คร ไม่ตรงหรือไม่ เป็ นไปตามประกาศรับสมั คร หรือแสดงข้ อมู ลอั นเป็ นเท็ จ หรือ
ไม่ แสดงข้ อ มูล ตามความเป็ น จริ ง ให้ ถื อว่าผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติในการสมั ค รสอบแข่งขัน และหากมี ก าร
ปลอมแปลงเอกสารราชการ อาจมีโทษตามกฎหมายด้วย
5.8 ผู้สมัครสอบ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจ
พบว่าเอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิ การศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่ เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลอันเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และจะไม่คืน เงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
5.9 ผู้ ส มั ค รสอบ ที่ ช ำระเงิ น ค่ าธรรมเนี ยมสอบ ค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่ าบริ ก าร
ทางอิ นเทอร์ เน็ ต หลั งเวลา 19.00 น. ของวั นที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ ถื อว่ าไม่ ได้ สมั ครสอบในครั้งนี้
และจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.10 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบแข่งขัน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา และสถานที่สอบ
6. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
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7.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบแข่งขัน ได้ที่ เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com
7.2 กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และยืนยัน
การสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ระบบจะแสดงแบบฟอร์ ม การชำระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบ ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ (A4) เพื่อนำไป
ชำระเงินค่าธรรมเนียน ทีเ่ คาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร
7.3 ผู้สมัครต้องอัปโหลด (upload) รูปถ่าย และเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ
7.3.1 เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพื่อ
“อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออั ปโหลด (upload) รูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ รูปถ่าย
ขนาดไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้)
7.3.2 รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
7.3.3 กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ
และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่อง
ของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
7.3.4 คุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้อ งเป็นผู้สำเร็จ
การศึ กษา ถึ งวัน ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติป ริ ญ ญาบัต ร ต้ องก่ อนหรือไม่ ห ลั งวัน เปิ ดรับ สมั ค รวั น สุ ด ท้ าย คื อวัน ที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
7.3.5 กรณีที่คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก (ตามแนบท้ายประกาศ) ให้สถาบันการศึกษารับรองว่ารายวิชาใดที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบและสามารถนำมานับหน่วยกิตได้ จำนวนกี่วิชา กี่หน่วยกิต
7.3.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
7.3.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ทีย่ ังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
7.3.8 หนั งสื อจากผู้ มี อำนาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ ง อนุ ญ าตให้ สมั ครสอบแข่ งขั น
และยิ นยอมให้ ย้ ายหรื อ โอนเมื่ อสอบแข่ งขัน ได้ ให้ บ รรจุแ ละแต่ งตั้ งในตำแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย และรับ เงิน เดื อ น
ในอันดับ ครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ในวันบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไข
อื่นใด (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น)
7.4 กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัค ร
ระบบจะไม่สามารถรับการสมัครสอบแข่งขันได้
7.5 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
7.5.1 ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๗
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปิดชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เวลา ๑๙.๐๐ น.
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7.5.2 การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ชำระเงินหลังวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ
7.5.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้ วน) ทั้งนี้
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยจะเรี ย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยมธนาคารรวมค่ าบริ ก ารทางอิ น เทอร์เน็ ต คิ ด สู งสุ ด ไม่ เกิ น
๓๐ บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.5.4 ผู้ส มัครสอบ ที่ช ำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
7.5.5 กรณี ผู้ ส มั ครสอบที่ ช ำระเงิน ค่ าธรรมเนีย มการสมัค รสอบแล้ ว ยั งไม่ได้ รับ
เลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3475-6787 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดให้ถือว่า
ผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
7.6 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบ ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ
เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบลงในกระดาษขนาด A4 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
7.7 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสงคราม จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข (สอบข้อเขียน)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก
และ ภาค ข เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามวัน เวลาที่กำหนด และเอกสารถูกต้อง
แล้ว ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิ การจังหวัด สมุทรสงคราม
http://www.skmpeo.moe.go.th
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
ตารางสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ๒๕63
เวลา 09.00 - 11.00 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เวลา 15.00 - 16.00 น.

วิชาที่สอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทักษะภาษาอังกฤษ
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คะแนนเต็ม

หมาย
เหตุ

100 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน
/ตารางสอบ...

-7ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 - 11.00 น. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก)
เวลา 13.00 - 14.30 น. มาตรฐานความรูท้ ั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
เวลา 15.30 - 16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

100 คะแนน
75 คะแนน
25 คะแนน

สำหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข
10. หลัก ฐานและเอกสารที่ ต้ อ งนำไปในวั น สอบภาค ก และ ภาค ข (สอบข้อ เขี ยน)
เพื่อแสดงต่อผู้กำกับห้องสอบ
10.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฏชื่อตัว -ชื่อสกุล
และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามใบสมัครสอบ มาแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น
10.๒ ใบสมัครสอบแข่งขัน กรณีผู้ สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายไม่สมบูรณ์
ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใด ๆ บนรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว
11. หลั ก ฐานและเอกสารที่ ต้ อ งนำมายื่ น ก่ อ นวั น สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกั บ
ตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา หลังจากสอบผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข.
11.๑ คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาและระเบี ย บแสดงผลการศึ ก ษา(Transcript) ที่ ร ะบุ
กลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบซึ่งตรงกับเอกสารที่อัปโหลด (Upload) ไว้ในวันสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรก่อนหรือไม่หลังวั นเปิดรับสมัครวันสุดท้าย วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
11.1.1 กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต)
(Transcript)
11.1.2 กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
11.1.3 กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศ
รับสมัคร ให้สถาบันการศึ กษาที่สำเร็จการศึกษา รับรองผลการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร โดยให้นับจำนวน
หน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
(1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อ เนื่อง ต้องศึกษา
เนื้ อ หาวิ ช านั้ น ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 หน่ ว ยกิ ต และในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรือ เที ย บเท่ า
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
/11.2 หนังสือรับรอง...
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11.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สำหรับคุณวุฒิ ที่ใช้ส มัครสอบ สามารถ
พิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และ
คลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง” และหรือขอได้จากสถาบันการศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี
11.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน หรือหนังสือรับรองของคุรุสภา (เฉพาะกรณีออกใบอนุญาตหรือกรณีต่ออายุใบอนุญาต) ที่ยังไม่หมดอายุ
ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
11.4 ทะเบียนบ้านทีม่ ีชื่อผู้สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
11.5 บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
11.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ฉบับจริง)
11.7 ใบรับ รองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43) หรือ (แบบ สด.8) สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ฉบับจริง
พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
11.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
11.๙ หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม
ให้ ย้ ายหรื อโอนเมื่อสอบแข่งขัน ได้ โดยให้ บ รรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ ช่วย และรับเงิน เดือนในอัน ดับ
ครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และรับรองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไข
อื่นใด (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น)
11.๑๐ เอกสารการประเมินภาค ค (การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารถ
ด้านการสอน) ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด
๑2. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน
ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิ บ โดยเรียงตามเลขประจำตัวสอบ ให้เป็นผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการ
ประเมินภาค ค ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 256๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็บไซต์
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม http://www.skmpeo.moe.go.th
14. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
โดยจะประกาศรายชื่ อผู้ สอบแข่ งขั นได้ เรี ยงลำดั บคะแนนรวมจากมากไปหาน้ อย แยกตามกลุ่ มวิ ชา หรื อทาง
หรือสาขาวิชาเอก
กรณี ผู้ สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ ากัน ให้ ผู้ ที่ได้ คะแนน
ภาค ค มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า
/15. การประกาศ...
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15. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้
๑5.๑ การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ มี ก ำหนดสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศขึ้ น บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน
ครั้งใหม่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑5.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมุท รสงคราม จะยกเลิ กผู้ ส อบแข่งขัน ได้
รายใดออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
(๒) ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
(๓) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
(๔) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้
กรณี ผู้ ส อบแข่งขั น ได้ รายใดถู กยกเลิ ก การขึ้ นบั ญ ชีต ามข้อ ๑๓.๒ (๓) และข้ อ ๑๓.๒ (๔)
ไปแล้ว ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ยัง ไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสงคราม วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเหตุอันสมควรอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามลำดับที่เดิมอีกก็ได้
๑5.๓ การดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ยึดตามหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี และหากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
อาจพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ไ ด้ ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
16. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ การบรรจุและแต่งตั้ง
16.1 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามลำดั บ ที่ ใ นประกาศ
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง ในกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน
16.๒ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ งที่ ป ระกาศ
สอบแข่ งขัน หากผู้ ส มัค รสอบแข่ งขัน ได้รายใดมีคุ ณ วุฒิ ไม่ตรงตามคุณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ ง หรือ
ขาดคุณ สมบัติ ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น
16.๓ การเรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง จะทำหนั งสื อ เรี ย กตั ว ผู้
สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ในประการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสาร
การสมัคร โดยแจ้งกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง
๑6.๔ ผู้ ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาใดตามที่กำหนด ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา
ในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
๑6.๕ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีอยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสูงขึ้นในภายหลังไม่ได้
/๑6.๖ สำหรับผู้สอบ...
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๑6.๖ สำหรั บ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ซึ่ งเป็ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ข้าราชการอื่น หรื อพนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่น ต้อ งมีห นังสื ออนุญ าตจากผู้ มีอำนาจสั่ งบรรจุแ ละแต่งตั้งให้ ส มัค ร
สอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและ
รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ และรับรองว่าในวันบรรจุและ
แต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
๑6.๗ หากตรวจสอบพบภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏว่าผู้ สอบแข่งขันได้
รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐาน
ซึ่งผู้ สมั ครใช้ ประกอบการสมั คร ไม่ตรงหรือไม่ เป็ นไปตามประกาศรับสมั คร หรือแสดงข้ อมู ลอั นเป็ นเท็ จ หรือ
ไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้ สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัค รสอบแข่งขัน และขาดคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง โดยมิ ต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า และผู้ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งจะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใด ๆ มิ ได้
และหากมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ อาจมีโทษตามกฎหมายด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
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รายละเอียดตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖3
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3)
----------------------

1

กลุ่มวิชา
หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์

2

ภาษาไทย

2

3

ภาษาอังกฤษ

3

4
5

ภาษาญีป่ นุ่
วิทยาศาสตร์

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ดนตรี
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตร/เกษตรกรรม
คหกรรม
ประถมศึกษา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ที่

จำนวน
(อัตรา)
2

17 ปฐมวัย

2

18 การเงินและการบัญชี
รวม

1
25

โรงเรียน/สังกัด
โรงเรียนวัดบางน้อย / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนถาวรานุกูล / สพม. เขต 10
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางน้อย / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากง่าม / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย / สพม. เขต 10
โรงเรียนศรัทธาสมุทร / สพม. เขต 10
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา / สพม. เขต 10
โรงเรียนวัดดาวโด่ง / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางน้อย / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านเขตเมือง / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดโคกเกตุ / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนถาวรานุกูล / สพม. เขต 10
โรงเรียนบ้านตะวันจาก / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนถาวรานุกูล / สพม. เขต 10
โรงเรียนถาวรานุกูล / สพม. เขต 10
โรงเรียนบ้านบางบ่อ / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม / สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร / สพม. เขต 10

- 19 รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖3
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3)
--------------------------ที่
1

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
จำนวนอัตรา หมายเหตุ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๒ อัตรา รหัสวิชา 01
๑. คณิตศาสตร์
๒. การสอนคณิตศาสตร์
๓. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์
๕. คณิตศาสตร์ศึกษา
๖. สถิติคณิตศาสตร์
๗. การศึกษาคณิตศาสตร์
๘. สถิติประยุกต์
๙. สถิติ
10. สถิติศาสตร์
11. คณิตศาสตร์ - เคมี
12. คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
13. คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา
14. คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
15. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
16. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
17. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
18. คณิตศาสตร์สถิติ
19. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
2๐. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 1๙

๒

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑. ภาษาไทย
๒. การสอนภาษาไทย
๓. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๔. วิธสี อนภาษาไทย
๕. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย
๖. ไทยคดีศึกษา
๗. ไทยศึกษา

2 อัตรา

รหัสวิชา 02

- 20 ที่

ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

จำนวน
อัตรา

หมายเหตุ

กลุม่ วิชาภาษาไทย (ต่อ)
8. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
9. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
10. วรรณคดีไทย
11. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12. ภาษาไทยและการสื่อสาร
13. การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
14. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างประเทศ
15. ภาษาไทยธุรกิจ
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 15
3

ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
1. ภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วิธสี อนภาษาอังกฤษ
4. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
5. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
8. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
9. วรรณคดีภาษาอังกฤษ
10. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
11. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
12. ภาษาอังกฤษและการแปล
13. วรรณคดีอังกฤษ
14. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
15. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16. ภาษาอังกฤษขั้นสูง
17. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 16

3 อัตรา รหัสวิชา 03
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ที่

ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

4

ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชาภาษาญี่ปุ่น
1. ภาษาญี่ปนุ่
2. การสอนภาษาญี่ปุ่น
3. การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 3

5

ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. วิทยาศาสตร์ศึกษา
4. การสอนวิทยาศาสตร์
5. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7. การศึกษาวิทยาศาสตร์
8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
10. วิทยาศาสตร์ - เคมี
11. วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
12. วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
13. วิทยาศาสตร์การอาหาร
14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
16. วิทยาศาสตร์กายภาพ
17. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
18. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
19. การมัธยมศึกษา - การสอนวิทยาศาสตร์
๒๐. การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
21. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 20

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 06

2 อัตรา รหัสวิชา 10

- 22 ที่

ตำแหน่ง

6

ครูผู้ช่วย

7

ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กลุม่ วิชาฟิสิกส์
1. ฟิสิกส์
2. การสอนฟิสิกส์
3. การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
4. ฟิสิกส์ประยุกต์
5. ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
7. การสอนวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 7
กลุม่ วิชาสังคมศึกษา
๑. สังคมศึกษา
๒. การสอนสังคมศึกษา
๓. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๔. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
๕. ภูมิศาสตร์
๖. ประวัติศาสตร์
๗. ภูมิศาสตร์ศึกษา
๘. การสอนภูมิศาสตร์
๙. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๐. พุทธศาสนา
๑๑. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม
๑๒. รัฐประศาสนศาสตร์
๑๓. รัฐศาสตร์
๑๔. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 13

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 12

1 อัตรา รหัสวิชา 15

- 23 ที่

ตำแหน่ง

8

ครูผู้ช่วย

9

ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กลุม่ วิชาพลศึกษา
1. พลศึกษา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. พลานามัย
5. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
6. ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
7. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
8. การออกกำลังกายและการกีฬา
9. การจัดการกีฬา
10. สันทนาการ
11. พลศึกษาและสุขศึกษา
12. การสอนพลศึกษา
13. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
14. วิทยาศาสตร์และการกีฬา
15. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
16. พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา
17. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
18. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
๑9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 18
กลุม่ วิชาดนตรี
1. ดนตรี
2. ดนตรีไทย
3. ดุริยะศิลป์(ดนตรีไทย)
4. ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
5. ดุริยางคศาสตร์ไทย
6. เครื่องสาย
7. ดุริยางค์ไทย
8. ดุริยศิลป์
9. ดุริยางค์ศิลป์
10. ดนตรีไทยสมัยนิยม
11. ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย
11. นาฏดุริยางคศิลป์ไทย
12. ดุริยางค์สากล
๑3. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 12

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 19

1 อัตรา รหัสวิชา 22

- 24 ที่

ตำแหน่ง

10 ครูผู้ช่วย

11 ครูผู้ช่วย

12 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กลุม่ วิชาศิลปะ
1. ศิลปะ
2. ศิลปไทย
3. ศิลปศึกษา
4. ศิลปกรรม
5. ประติมากรรม
6. ศิลปกรรมศึกษา
7. การสอนศิลปะ
8. จิตรกรรม
9. จิตรกรรมสากล
10. ประยุกต์ศิลปศึกษา
11. ประติมากรรมสากล
12. ออกแบบศิลป์ประยุกต์
13. หัตถศิลป์
14. มัณฑนศิลป์
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 14
กลุม่ วิชาทัศนศิลป์
1. ทัศนศิลป์
2. วิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์
3. ทัศนศิลป์ศกึ ษา
4. การออกแบบทัศนศิลป์
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 4
กลุม่ วิชานาฏศิลป์
1. นาฏศิลป์
2. นาฏศิลป์ไทย
3. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
4. นาฏศิลป์ศึกษา
5. นาฏศิลป์สากล
6. นาฏศิลป์และการละคร
7. นาฏศิลป์และการแสดง
8. นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
9. นาฏศาสตร์
10. นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
11. นาฏศิลป์สากลศึกษา
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 11

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 30

1 อัตรา รหัสวิชา 32

1 อัตรา รหัสวิชา 33

- 25 –
ที่

ตำแหน่ง

13 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10. ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
13. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
14. คอมพิวเตอร์ศึกษา
15. คอมพิวเตอร์การศึกษา
16. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
17. ระบบสารสนเทศ
18. สารสนเทศศึกษา
19. สารสนเทศศาสตร์
20. สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน
21. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
22. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
23. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
24. เทคโนโลยีสารสนเทศ
25. เทคโนโลยีทางการศึกษา
26. เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
27. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
28. วิศวกรรมซอฟแวร์
29. คอมพิวเตอร์และสถิติ
30. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
32. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 31

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 34

- 26 ที่

ตำแหน่ง

14 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กลุม่ วิชาเกษตร / เกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม
2. เกษตรทั่วไป
3. เกษตรศาสตร์ทั่วไป
4. เกษตรศาสตร์
5. เกษตรศึกษา
6. คุรุศาสตร์เกษตร
7. การเกษตร
8. พฤกษศาสตร์
9. พืชศาสตร์
10. พืชสวนประดับ
11. เกษตรและสิ่งแวดล้อม
12. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
13. การผลิตพืช
14. พืชไร่ หรือพืชไร่นา
15. พืชสวน
16. พืชผัก
17. พืชสวนประดับ
18. เทคโนโลยีการเกษตร
19. วิทยาศาสตร์การเกษตร
20. เกษตรสิ่งแวดล้อม
21. เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
22. พัฒนาการเกษตร
23. วิศวกรรมการเกษตร
24. อุตสาหกรรมการเกษตร
25. วิทยาศาสตร์เกษตร
26. การสอนวิชาเกษตร
27. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
28. ศึกษาศาสตร์ - เกษตร
29. เทคโนโลยีชวี ภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
30. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ - 29

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 39

- 27 ที่

ตำแหน่ง

15 ครูผู้ช่วย

16 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
1 อัตรา รหัสวิชา 40

กลุม่ วิชาคหกรรม
1. คหกรรม
2. คหกรรมศาสตร์
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
4. คหกรรมศาสตร์ (อาหาร - ผ้า)
5. คหกรรมทัว่ ไป
6. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
7. คหกรรมศิลป์
8. คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
9. คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนาการศิลปะประดิษฐ์)
10. คหกรรมศึกษา - อาหารและโภชนาการ
11. อาหารและโภชนาการ
12. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
13. โภชนาการชุมชน
14. วิทยาศาสตร์การอาหาร
15. เทคโนโลยีการอาหาร
16. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
17. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18. โภชนาวิทยา
19. โภชนาศาสตร์
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ – 19
กลุม่ วิชาประถมศึกษา
2 อัตรา รหัสวิชา 41
1. ประถมศึกษา
2. การประถมศึกษา
3. การศึกษาประถมศึกษา
4. การสอนประถมศึกษา
5. สาขาวิชาการประถมศึกษา
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ – 5

- 28 ที่

ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

17 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชาปฐมวัย
1. ปฐมวัย
2. ปฐมวัยศึกษา
3. การศึกษาปฐมวัย
4. อนุบาลศึกษา
5. อนุบาล
6. การอนุบาลศึกษา
7. การปฐมวัยศึกษา
8. การสอนปฐมวัย
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ – 8

18 ครูผู้ช่วย

กลุม่ วิชาการเงินและการบัญชี
1. การเงิน
2. การบริหารงานการเงิน
3. การเงินการธนาคาร
4. การธนาคารและการเงิน
5. การเงินและธุรกิจการเงิน
6. บัญชี
7. การบัญชี
8. การบัญชีการเงิน
9. เศรษฐศาสตร์การเงิน (สาขาการเงิน)
10. เศรษฐศาสตร์การคลัง (สาขาการคลัง)
12. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
13. การบริหารธุรกิจ (บัญชี)
14. การบัญชีต้นทุน
15. การสอบบัญชี
16. ธุรกิจศึกษา – บัญชี
17. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
เอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ ๑ – 16

จำนวน
หมายเหตุ
อัตรา
2 อัตรา รหัสวิชา 42

1 อัตรา รหัสวิชา 48

