
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 (2) และมาตรา 47 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 971 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 2357 ลงวันที่  20 
พฤษภาคม 2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที ่ 24 พฤษภาคม 2564 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และโดยอนุมัติของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

      1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
      ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขัน จำนวน 408 อัตรา (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  

๒. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
         ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้  
                         2.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี  
                         2.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
                         2.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร 5 ปี  
                         2.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 1๗,๖๙0 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร ๖ ปี 

   /๓. คุณสมบัติทั่วไป... 
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   ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
                         3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

     (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

                               (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                               

 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                               (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
                               (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
                               (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10) ไม่เปน็ผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน                       
ในหน่วยงานของรัฐ 

                        ๓.๒ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมา
ประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที ่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

ในกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันนำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ 
ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาดำเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้  การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ผลเป็นประการใด             
ให้เป็นทีสุ่ด 

/3.3 มีใบอนุญาต… 
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                    3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ 
                    3.4 ไมเ่ป็นพระภิกษ ุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

  4. วัน เวลา และข้ันตอนการสมัครสอบ 
              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครทางเว็บไซต์ 
https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ”  

     4.1 ขั้นตอนการสมัครสอบ 
                    (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com 
หัวข้อ “สมัครสอบ” ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  
                    (2) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอนการกรอก
ใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนกรอกใบสมัคร 
                    (3) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แลว้ทำการสมัคร 
ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ให้โดยอัตโนมัติ 
                    (4) พิมพ์ใบสมัครสอบ หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบ หัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน” ลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น 
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 
                    ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม
การชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อ 
“ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบ
สมัครสอบและการยืนยันการสมัครสอบในครั้งแรกได้ 

    4.2 ขั้นตอนการ Upload เอกสารประกอบการสมัครสอบภายในวันที่สมัครสอบ โดยเอกสารที่
ต้องดำเนินการ Upload ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (ถ้ามี) และประเภทของ
ไฟลเ์ป็น PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) ดังนี้ 
                    (1) รูปถ่าย  
         เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “ถัดไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพ่ือ Upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
โดยใช้ไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) หากผู้สมัครสอบใช้รูปถ่ายขนาดไม่ตรงตามที่กำหนด 
จะไม่สามารถ Upload รูปถ่ายได้ 
                           ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับใช้แสดงตน
ในการเข้าห้องสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าห้องสอบและ
กรรมการกำกับการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเองจะอ้างว่า
ระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้ 

/(2) สำเนา… 
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   (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
                          (2.1) กรณีท่ีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร และจะต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว 
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 
10 มิถุนายน 2564 
                          (2.2) กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
อนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 
                          (2.3) กรณีท่ีผู้สมัครสอบทำปรญิญาบตัรฉบับจริงสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทนปริญญาบัตร
ที่สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
                          (2.4) กรณผีู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและไดร้ับวุฒิประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย 

                    (3) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
                          ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (หากใบแสดงผลการเรียน
เป็นภาษาอ่ืนให้แนบใบแปลเป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้วย) 
                          (3.1) กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำใบแสดงผลการเรียนใน
ระดับอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 
                          (3.2) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย 
                    (4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
                    (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
                    (6) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) 
                    (7) สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) 
                    (8) สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   
                    (9) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
                          (9.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                          (9.2) วณัโรคในระยะติดต่อ 
  (9.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (9.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (9.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                    (10) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม
ให้ย้ายหรือโอนเม่ือสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  
 

/(11) ใบอนุญาต… 



 

 

-5- 

                    (11) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนญุาตจาก คุรุสภาแลว้ ดังนี้ 
                             (11.1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  
                             (11.2) หนงัสือรับรองของคุรุสภา ทีแ่จ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรยีบร้อยแลว้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
                             (11.3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  

                    (12) หนังสือรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                             ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.ค.ศ. http://qualification60.otepc.go.th โดยใส่รหัสผู้ใช้ : guest และ รหัสผ่าน : guest 
ในช่องที่กำหนด และกรอกข้อมูลคุณวุฒิที่ต้องการสืบค้นในช่อง search จากนั้นให้กดปุ่มค้นหา 
และกดปุ่ม             หน้าคุณวุฒิที่ต้องการพิมพ์ และให้พิมพ์หน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นออกมา  
   ** กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้ Upload เอกสารประกอบการสมัครสอบข้างต้น 
จะไม่สามารถสมัครสอบได้ **  

      4.3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
                       (1) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด 
ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 
                             (1.1) ทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
                             ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์
ออกจากระบบไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
หลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน 
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว 
                             (1.2) ชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungthai Next 
                             ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน Application “Krungthai Next” ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 (ภายในเวลา 22.00 น.) โดยให้ Scan Barcode หรือ QR Code หลังจากนั้นกด “ยืนยันการ
ชำระเงิน” ใส่รหัส Krungthai Next ของท่าน เพ่ือทำรายการต่อและกด “เสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงผลการ
ชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ และให้ผู้สมัครพิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
                             (1.3) ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
                             ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์ม
การชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ภายในเวลา 22.00 น.) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” 
เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท (Company Code) และ
หมายเลขอ้างอิง (Ref 1 : เลขท่ีชำระเงิน 10 หลัก, Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน) ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
ชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

/การสมัครสอบ... 

http://qualification60.otepc.go.th/
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                      การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็น
หลักฐานด้วย ผู้ใดชำระเงินหลังวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ 
                       (2) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับ
ช่องทางการชำระเงินของธนาคาร โดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                       (3) ผูส้มัครสอบทีช่ำระเงนิค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สอบ
ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 
                       (4) กรณีผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบ 
ให้ติดต่อได้ที่ Call Center โทรศพัท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
หรือทาง Line : @Thaijobjob 

4.4 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
                           ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” โดยสามารถ
พิมพ์ใบสมัครได้ในวันถัดไปหลังการชำระเงิน และหัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” โดยสามารถพิมพ์
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดย ให้กรอกเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบลงในกระดาษขนาด A4 
พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย 
                          ทั้งนี้ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ใน 
การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัว
ผู้เข้าสอบแล้ว แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ถือ
เป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเช่นเดียวกัน 

   4.5 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพ่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครและตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเห็นสมควร 

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน 
              5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น เม่ือสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก ดังนั้น ผู้สมัครควรระมัดระวังและต้อง
ละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตามประกาศรับสมัคร การพิมพ์ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ และการ Upload เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยระบบจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น  
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     5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง กศจ.ใด กศจ.หนึ่ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เม่ือสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ หากปรากฏว่าผู้สมัคร สมัครสอบ
เกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
              5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวัน
รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที ่10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
     5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
ไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกล่าว เพ่ือให้ผู้สมัครจัดทำรายละเอียดประกอบการ
สอบสาธิตการปฏิบัติการสอนใน ภาค ค เท่านั้น อนึ่ง เมื่อระบุแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ 
              5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ ในใบสมัครพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ กรณีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยเร็ว 
     5.6 ผูส้มัครสอบซึ่งเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ข้าราชการอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ 
และในวันสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด 
     5.7 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแสดงเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบอันเป็นเท็จ 
อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
              5.8 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคณุสมบัติ
ตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน หรือสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วแต่กรณี และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
เป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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     5.9 หากผู้สมัครสอบพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 
โทรศัพท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือทาง Line : 
@Thaijobjob 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือทางเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th/ หรือ Facebook 
Page : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  

 7. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
     หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)  

 8. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะทำการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตารางสอบ ภาค ก  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 
     เวลา 09.00 - 11.30 น. 
     เวลา 13.00 - 14.30 น. 
     เวลา 15.30 - 16.30 น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 
ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 
     เวลา 09.00 - 11.30 น. 
      

เวลา 13.00 - 14.30 น. 
      

เวลา 15.30 - 16.00 น. 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียน
การสอน 
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 
25 คะแนน 

 

 
  สำหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
ภาค ก และ ภาค ข 
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          9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ภายในวันศุกร์ที ่30 กรกฎาคม 2564 
              ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหกสิบ 
              สำหรับกำหนดวัน เวลา รายละเอียดการยื่นเอกสาร และสถานทีป่ระเมิน ภาค ค จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

10. เกณฑ์การตัดสิน  
                 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามประเภทวิชาหรือ
กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
                 กรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค 
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า 

  11. การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล 
                 11.1 จะตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                 11.2 การทำข้อสอบในกระดาษคำตอบให้ใช้ดินสอดำชนิด 2B ขึ้นไป  

12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดสมุทรปราการ ที่ เว็บไซต์  
http://www.prakanedu.go.th/ หรือ Facebook Page : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
        ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 13. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน  
                13.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน 
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ       
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 

/13.3 สำหรับ… 

http://www.prakanedu.go.th/%20หรือ
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       13.3 สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและ
ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยใหบ้รรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครผูู้ชว่ยและรบัเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ และต้องไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ทีต่นสังกัดอยู่เดิมกำหนด ทัง้นี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
  13.4 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะทำหนังสือเรียกตัว  
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียน
ของไปรษณีย์ต้นทาง  

13.5 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  
หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง 

14.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                  ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
         14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
         14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
         14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
         14.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ 
                  14.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 14.3 และ 
14.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเหตุอันสมควร อาจอนุมัตใิห้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
         14.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
                  14.๗ การดำเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจะพิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
                                                                  (นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล) 
                                                         ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                         ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 



 

 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
 

ลำดับ
ที่ 

 
 

รหัสวิชา 

กลุ่มวิชาหรือทาง  
หรือสาขาวิชาเอก 

จำนวนอัตรา 
ที่ประกาศ 
รับสมัคร 

อัตราเงินเดือน 

1 01 คณิตศาสตร ์ 50  
1. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,050 บาท 
2. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
3. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 6 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 17,690 บาท 
4. สำหรับประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตที่มีหลักสตูร 
    การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
    หลักสูตร 4 ปี อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
 

2 02 ภาษาไทย 84 
3 03 ภาษาอังกฤษ 50 
4 06 ภาษาญีปุ่่น 4 
5 15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 27 
6 16 ฟิสิกส ์ 1 
7 17 เคมี 7 
8 18 ชีววิทยา 5 
9 20 สังคมศึกษา 39 

10 26 สุขศึกษา 1 
11 27 พลศึกษา 26 
12 29 ดนตรไีทย 3 
13 30 ดนตรีสากล     5 
14 32 นาฏศิลป ์ 6 
15 35 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 2 
16 45 ทัศนศิลป ์ 2 
17 51 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 2 
18 54 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 7 
19 55 คหกรรม (อาหาร) 1 
20 56 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 34 
21 57 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 36 
22 58 จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 11 
23 59 บรรณารักษ์ 2 
24 60 การเงิน/การบัญช ี 2 
25 64 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 

รวม 408 อัตรา  
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(6) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
(7) คณิตศาสตร์ – เคมี 
(8) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
(9) คณิตศาสตร์ – ชีววิทยา 
(10)  คณิตศาสตร์สถิติ 
(11) สถิติ 
(12) สถิติศาสตร์ 
(13) สถิติคณิตศาสตร์ 
(14) สถิติประยุกต์ 
(15) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(16) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ 
(17) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(18) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
(19) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
(20) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(21) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 

 
 
 
 
 

50 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชา ภาษาไทย 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ภาษาไทย 
(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) วรรณคดีไทย 
(5) ไทยศึกษา 
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(7) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(8) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
(9) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
(10) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
(11) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(12) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(13) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาว 
       ต่างประเทศ 
(14) ภาษาไทยธุรกิจ 
(15) ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
(16) ภาษาไทยศึกษา 
(17) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
(18) ภาษาศาสตร์ 
(19) ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(20) การศึกษา (ภาษาไทย) 
(21) ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 
 
 

 

84 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกภาษาไทย 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

3. กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) ภาษาอังกฤษ 
    (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
    (3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
    (4) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ           
    (5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    (6) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
    (7) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
    (8) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
    (9) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
    (10) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
    (11) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
    (12) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
    (13) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
           ต่างประเทศ 
    (14) ภาษาอังกฤษและการแปล 
    (15) วรรณคดีอังกฤษ 
    (16) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
    (17) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    (18) การสอนวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบัน 
           ต่างประเทศ (อังกฤษ) 
    (19) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
    (20) ภาษาอังกฤษศึกษา 
    (21) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
 
 

 

50 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
เป็นเอกคูด่้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

4. กลุ่มวิชา ภาษาญี่ปุ่น 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) ภาษาญี่ปุ่น 
    (2) การสอนภาษาญี่ปุ่น 
    (3) ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
    (4) การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    (5) ญี่ปุ่นศึกษา 
    (6) วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
    (7) ภาษาทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
    (8) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

5. กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    (2) วิทยาศาสตร์ 
    (3) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    (4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
    (5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    (6) การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    (7) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
    (8) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    (9) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
    (10) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
    (11) วิทยาศาสตร์ – ชีววทิยา 
    (12) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
    (13) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
    (14) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    (15) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
    (16) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
    (17) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    (18) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    (19) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
    (20) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
    (21) วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ 
    (22) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    (23) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    (24) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    (25) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 

27 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี 
มีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

5. กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ต่อ) 
     (26) ฟิสิกส์ 
     (27) เคมี 
     (28) ชีววิทยา 
     (29) เทคโนโลยีอาหาร 
     (30) ผลิตกรรมชีวภาพ 
     (31) จุลชวีวิทยา 
     (32) เทคโนโลยีชวีภาพทางพืชเกษตร 
     (33) วิทยาศาสตร์การประมง 
     (35) วิทยาศาสตร์เซรามิค 
     (36) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     (37) เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์ 
     (38) การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ 
     (39) การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
     (40) เทคโนโลยีชวีภาพ 
     (41) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
     (42) ชีววิทยาประยุกต์ 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

6. กลุ่มวิชา ฟิสิกส์ 
     (1) ฟิสิกส์ 
     (2) การสอนฟิสิกส์ 
     (3) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
     (4) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
     (5) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
     (6) วิธสีอนฟิสิกส์ 
     (7) ฟิสิกส์เชิงเคมี 
     (8) ฟิสิกส์ศึกษา 
     (9) ฟิสิกส์เครื่องมือวัด 
     (10) ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ 
     (11) เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี 
มีวิชาเอกฟิสิกส์เป็นเอก 
คู่ดว้ย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอกท่ี
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชา เคมี 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) เคมี 
(2) เคมีศึกษา 
(3) การสอนเคมี 
(4) วิทยาศาสตร ์– เคมี 
(5) วิทยาศาสตรท์ัว่ไป – เคมี 
(6) เคมีทัว่ไป 
(7) เคมีวิเคราะห์ 
(8) เคมีเทคนคิ 
(9) อินทรยี์เคมี 
(10) เคมีอินทรยี์ 
(11) ชีวเคมี 
(12) คณิต – เคมี 
(13) คณิตศาสตร ์– เคมี  
(14) เคมี – ฟิสิกส์ 
(15) เคมี – ชีววิทยา 
(16) เคมีชีววิทยา 
(17) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
(18) เคมีอุตสาหกรรม 
(19) วิศวกรรมเคมี 
(20) เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(21) วัสดุศาสตร ์
(22) เคมีประยุกต์ 
(23) เกษตรเคมี 

 
 

7 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกเคมเีป็นเอกคู่
ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชา เคมี (ต่อ) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(24) เคมี 
(25) เคมีศึกษา 
(26) การสอนเคมี 
(27) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
(28) วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี 
(29) เคมีทั่วไป 
(30) เคมีวิเคราะห์ 
(31) เคมีเทคนิค 
(32) อินทรีย์เคมี 
(33) เคมีอินทรีย์ 
(34) ชีวเคมี 
(35) คณิต – เคมี 
(36) คณิตศาสตร์ – เคมี  
(37) เคมี – ฟิสิกส์ 
(38) เคมี – ชีววิทยา 
(39) เคมีชีววิทยา 
(40) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
(41) เคมีอุตสาหกรรม 
(42) เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(43) วัสดุศาสตร์ 
(44) เคมีประยุกต์ 
(45) เกษตรเคมี 

 
 
 
 

 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกเคมเีป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชา ชีววิทยา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ชีววิทยา 
(2) ชีววิทยาทั่วไป 
(3) การสอนชีววิทยา 
(4) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
(5) จุลชีววิทยา 
(6) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
(7) พันธุศาสตร์ 
(8) สัตววิทยา 
(9) ชีววิทยาประยุกต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
ที่มีวิชาเอกชีววิทยา 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

9. กลุม่วิชา สังคมศึกษา 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) สังคมศึกษา 
    (2) การสอนสังคมศึกษา 
    (3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
    (4) พัฒนาสังคม 
    (5) สังคมศาสตร์ 
    (6) สังคมวิทยา 
    (7) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    (8) พัฒนามนุษย์และสังคม 
    (9) ไทยคดีศึกษา 
    (10) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
    (11) ประวัติศาสตร์ 
    (12) ภูมิศาสตร์ 
    (13) วัฒนธรรมศึกษา 
    (14) การพัฒนาชุมชน 
    (15) พัฒนาชุมชน 
    (16) รัฐประศาสนศาสตร์ 
    (17) รัฐศาสตร ์
    (18) นิติศาสตร์ 
    (19) ปรัชญาและศาสนา 
    (20) ปรัชญา 
    (21) พระพุทธศาสนา 
    (22) การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (23) มานุษยวิทยา 
    (24) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

 

39 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกสังคมศึกษา 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

9. กลุ่มวิชา สังคมศึกษา (ต่อ) 
    (25) ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา 
    (26) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 
    (27) พุทธศาสตร ์
    (28) พุทธศาสนา 
    (29) การสอนพระพุทธศาสนา 
    (30) ศาสนา 
    (31) ศาสนาเปรียบเทียบ 
    (32) ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม 
    (33) จริยศึกษา 
    (34) จริยศาสตร์ศึกษา 
    (35) การเมืองและการปกครอง 
    (36) ประวัติศาสตร์ตะวันออก 
    (37) ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
    (38) การปกครอง 
    (39) บริหารรัฐกิจ 
    (40) การสอนภูมิศาสตร์ 
    (41) การสอนประวัติศาสตร์ 
    (42) โบราณคดี 
    (43) ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
    (44) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
    (45) ภูมิศาสตร์แผนที ่
    (46) การพัฒนาสังคม 
    (47) ภูมิภาคศึกษา 
หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์” เป็นชื่อของวิชาเอก
คือวิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุชื่อดังกล่าวไว้ 
ชัดแจ้งในหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

10. กลุม่วิชา สุขศึกษา 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) สุขศกึษาหรือการสอนสขุศึกษา 
    (2) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร ์
    (3) อนามัยครอบครวั 
    (4) ชีวอนามัย 
    (5) ศึกษาศาสตร์ – สุขศึกษา 
    (6) สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

1 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกสุขศึกษาเป็นเอก
คู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชา พลศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) พลศึกษา 
(2) การสอนพลศึกษา 
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการ

จัดการกีฬา) 
(5) การฝึกและการจัดการกีฬา 
(6) สันทนาการ 
(7) นันทนาการ 
(8) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
(9) สุขศึกษาและพลศึกษา 
(10) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 
(11) สุขศึกษา – พลศึกษา 
(12) พลานามัย 
(13) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 
(14) วิทยาศาสตร์และการกีฬา 
(15) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก 

กำลังกาย 
(16) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ 

การกีฬา 
(17) การออกกำลังกายและการกีฬา 
(18) การจัดการกีฬา 
(19) พลศึกษาและสุขศึกษา 
(20) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
(21) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(22) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก 

กำลังกาย 

26 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกพลศึกษาเป็นเอก
คู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครผูู้ช่วย 11. กลุ่มวิชา พลศึกษา (ต่อ) 
     (23) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     (24) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา 
     (25) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     (26) การจัดการกีฬาและนันทนาการ 
            เพ่ือสุขศึกษา 
     (27) การจัดการกีฬาและนันทนาการ 
            เพ่ือสุขภาพ 
     (28) การส่งเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชา ดนตรีไทย 
     (1) ดนตรีไทย 
     (2) ดนตรีศึกษา 
     (3) ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย 
     (4) ดนตรีไทยสมัยนิยม 
     (5) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) 
     (6) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
     (7) ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

3 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคูท่ี่ 
มีวิชาเอกดนตรีไทย 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 13. กลุ่มวิชา ดนตรีสากล 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ดนตรีสากล 
(2) ดนตรีสากลศึกษา 
(3) ดนตรีศึกษา (สากล) 
(4) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา – 

ดนตรีสากล 
(5) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
(6) คีตศิลป์สากล 
(7) ดนตรีคีตศิลป์สากล 
(8) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
(9) ดุริยางค์สากล 
(10) การสอนดุริยางค์ศึกษา 
(11) การสอนดุริยางคศิลป์ 
(12) ศิลปกรรม (ดนตรีสากล) 
(13) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
(14) ดุริยางคศาสตร์ (สากล) 
(15) ดุริยางคศิลป์ 
(16) ดุริยศิลป์ 
(17) ดนตรีตะวันตก 
(18) การสอนวิชาดนตรีสากล 
(19) ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 

5 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกดนตรีสากล 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
 
 

 

 



 

 

-19- 

รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 13. กลุ่มวิชา ดนตรีสากล (ต่อ) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(20) ดนตรีสากล 
(21) ดนตรีสากลศึกษา 
(22) ดนตรีศึกษา (สากล) 
(23) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา –  

ดนตรีสากล 
(24) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
(25) คีตศิลป์สากล 
(26) ดนตรีคีตศิลป์สากล 
(27) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
(28) ดุริยางค์สากล 
(29) การสอนดุริยางค์ศึกษา 
(30) การสอนดุริยางคศิลป์ 
(31) ศิลปกรรม (ดนตรีสากล) 
(32) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
(33) ดุริยางคศาสตร์ (สากล) 
(34) ดุริยางคศิลป์ 
(35) ดุริยศิลป์ 
(36) ดนตรีตะวันตก 
(37) การสอนวิชาดนตรีสากล 
(38) ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล 
(39) ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา  
(40) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีแจ๊ส) 
(41) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย – สากล) 

 
 
 

 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกดนตรีสากล 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 14. กลุ่มวิชา นาฏศิลป์ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1)  นาฏศิลป์ 
(2)  นาฏศิลป์ไทย 
(3)  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
(4)  นาฏศิลป์ศึกษา 
(5)  นาฏศิลป์สากล 
(6)  นาฏศิลป์ทั่วไป 
(7)  นาฏศิลป์สากลศึกษา 
(8)  นาฏศิลป์และการละคร 
(9)  นาฏศิลป์และการแสดง 
(10)  นาฏศิลป์และการกำกับลีลา 
(11)  นาฏยศิลป์ 
(12)  นาฏยศาสตร์ 
(13)  นาฏศาสตร์ 
(14)  นาฏยศิลป์ศึกษา 
(15)  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
(16)  การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกนาฏศิลป์เป็นเอก
คู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 15. กลุ่มวิชา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) อุตสาหกรรมศิลป์ 
(2) อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
(3) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
(4) การสอนอุตสาหกรรม 
(5) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(6) อุตสาหกรรมเกษตร 
(7) เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
(8) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
(9) เทคโนโลยีเซรามิค 
(10) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
(11) เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(12) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(13) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
(14) เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
(15) อุตสาหกรรมบริการ 
(16) อุตสาหกรรม 
(17) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
(18) อุตสาหกรรมศึกษา 
(19) อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) 
(20) อุตสาหกรรมศิลป์ (โยธา) 
(21) ช่างอุตสาหกรรม 
(22) การจัดการอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป์เป็นเอก
คู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

16. กลุ่มวิชา ทัศนศิลป์ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) ทัศนศิลป์ 
    (2) ประติมากรรม 
    (3) ประติมากรรมไทย 
    (4) ศิลปะภาพพิมพ์ 
    (5) จิตรกรรม 
    (6) จิตรกรรมไทย 
    (7) จิตรกรรมสากล 
    (8) ภาพพิมพ์ 
    (9) ศิลปะไทย 
    (10) วิจิตรศิลป ์
    (11) หัตถศิลป์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกทัศนศลิป์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 17. กลุ่มวิชา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) เกษตร 
(2) เกษตรกรรม 
(3) เกษตรศึกษา 
(4) การสอนวิชาเกษตร 
(5) เกษตรศาสตร์ 
(6) เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
(7) เกษตรศาสตร์ – พืชสวน 
(8) เกษตรทั่วไป 
(9) คุรุศาสตร์เกษตร 
(10) ศึกษาศาสตร์ – เกษตร 
(11) เกษตรสิ่งแวดล้อม 
(12) เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
(13) วิทยาศาสตร์เกษตร 
(14) วิทยาศาสตร์การเกษตร 
(15) พฤกษศาสตร์ 
(16) พืชศาสตร์ 
(17) พืชสวน 
(18) พืชไร่ 
(19) พืชไร่นา 
(20) พืชผัก 
(21) พืชสวนประดับ 
(22) การผลิตพืช 
(23) สัตวศาสตร์ 
(24) ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
(25) เทคโนโลยีการเกษตร 
(26) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกเกษตร/
เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร์เป็นเอกคู่
ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 17. กลุ่มวิชา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ (ต่อ) 
    (27) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
    (28) เทคโนโลยีชีวภาพอุตหสากรรมการเกษตร 
    (29) อุตสาหกรรมการเกษตร 
    (30) อุตสาหกรรมเกษตร 
    (31) วิศวกรรมการเกษตร 
    (32) วิศวกรรมเกษตร 
    (33) พัฒนาการเกษตร 
    (34) ส่งเสริมการเกษตร 
    (35) ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
    (36) การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
    (37) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
    (38) พืชสมุนไพร 
    (39) ไม้ผล 
    (40) เกษตรศาสตร์เชิงระบบ 
    (41) สัตวบาล 
    (42) สัตว์ปีก 
    (43) เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ 
    (44) เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
    (45) ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
    (46) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
    (47) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
    (48) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
    (49) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
    (50) เทคโนโลยีการประมง 
    (51) อุตสาหกรรมประมง 
    (52) วาริชศาสตร ์
    (53) ครุศาสตร์เกษตร 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 18. กลุ่มวิชา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาวชิาเอก 

(1) คหกรรม 
(2) คหกรรมศาสตร์ 
(3) คหกรรมศิลป์ 
(4) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
(5) คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
(6) ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์ 
(7) อาหารและโภชนาการ 
(8) คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมทั่วไป 
(9) คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ) 
(10) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า) 
(11) คหกรรมทั่วไป 
(12) คหกรรมศิลป์ 
(13) คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดษิฐ์) 
(14) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(15) โภชนาการชุมชน 
(16) ธุรกิจคหกรรม 
(17) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(18) เทคโนโลยีการอาหาร 
(19) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(20) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(21) ธุรกิจอาหาร 
(22) อุตสาหกรรมงานอาหาร 
(23) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
(24) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ 

 การบริการ 
(25) โภชนาการและการประกอบอาหาร 

 

7 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกคหกรรม/           
คหกรรมศาสตร์ เป็นเอกคู่
ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 18. กลุ่มวิชา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
      (26) คหกรรมศึกษา 
      (27) คหกรรมธุรกิจ 
      (28) คหกรรมศาสตร์ศิลป์ 
      (29) โภชนาการและอาหาร 
      (30) การโรงแรมและภัตตาคาร 
      (31) อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 19. กลุ่มวิชา คหกรรม (อาหาร) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) คหกรรม (อาหาร) 
(2) คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ) 
(3) อาหารและโภชนาการ 
(4) ธุรกิจอาหาร 
(5) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
(6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(7) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(8) อุตสาหกรรมบริการอาหาร 
(9) อุตสาหกรรมงานอาหาร 
(10) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
(11)  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ  

 บริการ 
(12)  โภชนาการและการประกอบอาหาร 
(13)  โภชนาการชุมชน 
(14)  โภชนาการอาหาร 
(15)  คหกรรมศาสตร์ (อาหาร - ผ้า) 
(16)  คหกรรมศึกษา – อาหารและโภชนาการ 
(17)  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(18)  เทคโนโลยีการอาหาร 
(19)  โภชนาวิทยา 
(20)  โภชนาศาสตร ์

 
 
 
 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกคหกรรม 
(อาหาร) เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

20. กลุม่วิชา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) การประถมศึกษา 
    (2) ประถมศึกษา 
    (3) การศึกษาประถมศึกษา 
    (4) การสอนประถมศึกษา 
 
 

 

34 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกการ
ประถมศึกษา/การ
ประถมศึกษาเป็นเอกคู่
ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

21. กลุ่มวิชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) ปฐมวัย 
(2) ปฐมวัยศึกษา 
(3) การศึกษาปฐมวัย 
(4) อนุบาลศึกษา 
(5) อนุบาล 
(6) การอนุบาลศึกษา 
(7) การปฐมวัยศึกษา 
(8) การสอนปฐมวัย 
(9) การอนุบาล 
(10) การปฐมวัย 
(11) โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(12) การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(13) การสอนอนุบาล 
(14) การศึกษาอนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกปฐมวัย/
การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล
ศึกษาเป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

22. กลุ่มวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 
    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    (1) แนะแนว 
    (2) การแนะแนว 
    (3) การศึกษาการแนะแนว 
    (4) จิตวิทยาแนะแนว 
    (5) จิตวิทยาการแนะแนว 
    (6) จิตวิทยาและการแนะแนว 
    (7) จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว 
    (8) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    (9) จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
    (10) แนะแนวการศึกษา 
    (11) จิตวิทยาโรงเรียน 
    (12) จิตวิทยาการศึกษา 
    (13) จิตวิทยาการปรึกษา 
    (14) การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกจิตวิทยาและการ
แนะแนว/แนะแนวเป็นเอก
คู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คูท่ี่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครผูู้ช่วย 23. กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) บรรณารักษ์ 
(2) บรรณรักษ์ศาสตร์ 
(3) ห้องสมุดโรงเรียน 
(4) บรรณรักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
(5) บรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(6) สารสนเทศศาสตร์ 
(7) สารสนเทศศึกษา 
(8) สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน 
(9) การจัดการสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ 
มีวิชาเอกบรรณารักษ์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 24. กลุ่มวิชา การเงิน/การบัญชี 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) การเงิน 
(2) การบริหารงานการเงิน 
(3) การเงินและการธนาคาร 
(4) การธนาคารและการเงิน 
(5) การเงินและธุรกิจการเงิน 
(6) บัญชี 
(7) การบัญชี 
(8) การบัญชีการเงิน 
(9) เศรษฐศาสตร์การเงิน (สาขาการเงิน) 
(10) เศรษฐศาสตร์การคลัง (สาขาการคลัง) 
(11) การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
(12) การบริหารธุรกิจ (บัญชี) 
(13) การบัญชีต้นทุน 
(14) การสอบบัญชี 
(15) ธุรกิจศึกษา – บัญชี 
(16) การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
(17) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกการเงิน/ 
การบัญชี เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

-------------------------------------------- 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 25. กลุ่มวิชา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(1) วัดผลการศึกษา 
(2) การวัดผลการศึกษา 
(3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(4) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
กำหนด 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว 14 ลงวนัที่ 2๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

-------------------------------------------- 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) 

๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ              
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑.๑ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจ 
ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ 
ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ 

๑.๓ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของ
ข้อมูล 

๒. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน              
แบบปรนัย เพ่ือวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง
ความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน 
โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในระดับเบ้ืองต้น 

๓. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  (คะแนนเต็ม ๕ 0 คะแนน) ให้ทดสอบ                
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพ่ือวัดความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับ
ผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 
 

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) 
๑. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๑.๓ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕ การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
/2. มาตรฐานความรู้… 
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2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๓. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
๑) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
๒) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
๓) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
๔) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๗) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
๘) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย 

๓.๒ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
๓) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (คะแนนเต็ม                   
๑00 คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค  (Scoring Rubric) โดยมี
องค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
๑.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 

๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 
๒.๑ ประวัติการศึกษา 
๒.๒ ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
๒.๓ การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

  3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดิโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้ 
   3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 
   3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
   3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
   3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

-------------------------------------------- 
 

/รายละเอียด… 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------- 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 
 

1.2 วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
      และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
      และอุดมการณ์ความเป็นครู 

25 คะแนน 
(9 คะแนน) 

 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ 
พิจารณาจาก 
- การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 
- กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
- การมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้อ่ืน 
 

พิจารณาจาก 
- การควบคุมอารมณ์ 
- การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

พิจารณาจาก 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.1 ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 

2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
      และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา 
 
 
 

2.3 การเข้าถึงชุมชน 
      และการมีจิตสาธารณะ 

25 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 

(5 คะแนน) 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
พิจารณาจาก 
- วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- หลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู 
- หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู 
 

พิจารณาจาก 
- ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับโรงเรียน 
- จำนวนของผลงานที่นำเสนอ 
- ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
- การเข้าถึงชุมชน 
- รูปแบบ วิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว เสียงตามสาย  
  เข้าค่าย 
- การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
- รูปแบบ วิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ทำกิจกรรม 
  เป็นกลุ่มหรือคนเดียว 
 

/รายละเอียด… 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------- 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
3 ความสามารถด้านการสอน 

 
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
      การออกแบบและการวางแผน 
      การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
      กับสาขาและบริบทของชั้นเรียน 
 
 
 
 

3.3 ทักษะการใช้คำถามและ 
      การตอบสนองต่อพฤติกรรม 
      ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม 
      เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

3.5 การวัดและประเมินผล 
      การจัดการเรียนรู้ 

50 คะแนน 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 

พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน โดยให้มี 
การบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดิโอไว้เป็นหลักฐาน 
พิจารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา 
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน 
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- เทคนิคและวิธีการขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน ขั้นสรุป 
- การจัดการชั้นเรียน ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา 
 

พิจารณาจาก 
- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ ความเข้าใจ  
  การนำไปใช้ 
- ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด 
- คำถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและเหมาะสมกับวัย 
  ของผู้เรียน 
- ทักษะในการตอบคำถามของครู 
 

พิจารณาจาก 
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอนสอดคล้อง 
  และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วัยของผู้เรียน 
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
- ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ 
  วัดและเนื้อหาวิชา 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล 

รวม 100 คะแนน 
 

/กำหนดการ… 
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กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------- 
 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

2. รับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 

4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
    ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
    เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 

6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน 
    และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
    ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ  
             และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด 
(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564) 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 
หมายเหตุ    ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
 ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ตารางสอบ… 
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ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------- 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 
     เวลา 09.00  -  11.30 น. 
     เวลา 13.00  -  14.30 น. 
     เวลา 15.30  -  16.30 น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 
     เวลา 09.00  -  11.30 น. 
     เวลา 13.00  -  14.30 น. 

เวลา 15.30  -  16.00 น. 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 
75 คะแนน 
25 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
 

 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการตามกฎหมายอืน่ ที่มิใช่ตามกฎหมายขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา) 
เขียนที่ .................................................................. 

วันที่ ............... เดือน.................................พ.ศ .................... 
เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

  ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................... ......... 
ต าแหน่ง ................................................ ระดับ/อันดับ ....................................... ...ขั้น..........................................บาท 
โรงเรียน ............................................................................. สังกัด ...............................................................................  
กระทรวง ........................................................................... ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง                 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นั้น 
  (ชื่อหน่วยงานผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)  พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าว มาสมัคร
สอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ เมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  โดยไม่ติดเงื่อนไข 
อ่ืนใดของหน่วยงานหรือส่วนราชการต้นสังกัด 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ข้าพเจ้าไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน 
หรอืส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เดิม ก าหนด  
 
 ลงชื่อ ...............................................ผู้ขออนญุาต       
                 (..............................................)                                       
              
 
       ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น          ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
      .........................................................         ......................................................... 
      .........................................................                               ..........................................................         
 .........................................................                               .........................................................          

ลงชื่อ .............................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น         ลงชื่อ .....................................ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

       (.............................................)        (...............................................) 
ต าแหน่ง..................................................                    ต าแหน่ง..................................................  
       
        
 



ตัวอย่าง 
 

 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 
เขียนที่ .................................................................. 

วันที่ ............... เดือน.................................พ.ศ .................... 

  ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง ......................................................... สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด........................................................ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ ...........................................................................................................                              
ต าแหน่ง .............................................. รับเงินเดือนในอันดับ ..................................ขั้น . .....................................บาท             
โรงเรียน .................................................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ...................................................     
กระทรวงศึกษาธิการ  มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
................................................................. และยนิยอมให้ย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้ เมื่อถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 
 
 ลงชื่อ ................................................ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
                   (...............................................) 
 ต าแหน่ง.................................................. . 
 
 

  


