
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 เรื่อง    รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ปี พ.ศ.2564 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙ /25๖๐ ลงวันที่ ๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14              
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 และ
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ 04009/ว 971 ลงวันที่  23 
กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3675 ลงวันที่               
4 มีนาคม 2564 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 
7 เมษายน 2564 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2357 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ปี พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 54 อัตรา ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิด  

รับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
1.1 รับ เงิน เดือน อันดับครูผู้ ช่วย อัตรา 15,050 บาท ส าหรับผู้ ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี                 

(หลักสูตร 4 ปี)  
1.2 รับ เงิน เดือน อันดับครูผู้ ช่วย อัตรา 15,800 บาท ส าหรับผู้ ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี                  

(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี                     
หลักสูตร 4 ปี) 

1.3 รับ เงิน เดือน อันดับครูผู้ ช่วย อัตรา 15,800 บาท ส าหรับผู้ ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี              
(หลักสูตร 5 ปี) 

1.4 รับ เงิน เดือน อันดับครูผู้ ช่วย อัตรา 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี                
(หลักสูตร ๖ ปี)       
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 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

      (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   
 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด   

ในกฎ ก.ค.ศ. 
 (6 )  ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ระห ว่ า งถู กสั่ ง พั ก ราชการ  ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  

 (7 ) ไม่ เป็ น ผู้ บ ก พ ร่ อ ง ใน ศี ล ธ ร รม อั น ดี ส าห รั บ ก าร เป็ น ผู้ ป ร ะก อบ วิ ช าชี พ ค รู                         
และบุคลากรทางการศึกษา 

 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (12 ) ไม่ เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิ ดวินั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
2.2 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ  วิชาเอก ที่น ามา
ประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2564              
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

ในกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันน าหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งหลักฐำน
กำรศึกษำดังกล่ำวมิได้ระบุสำขำวิชำ หรือโปรแกรมวิชำ หรือแขวงวิชำ หรือวิชำเอกที่ศึกษำไว้ 
ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันจะพิจำรณำด ำเนินกำรนับหน่วยกิตรำยวิชำที่ศึกษำ ที่ตรงกับประเภทวิชำ หรือ
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่ประกำศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำนับหน่วยกิตของผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน ผลเป็นประกำรใด             
ให้เป็นที่สุด 

  /2.3 ต้องมีใบอนุญาต... 
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2.3 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้  และ
ใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และ             
ยังไม่หมดอายุ 

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

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น 
ระหว่ำงวันที่ 4 – 10 มิถุนำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 
๒๕๖๔ ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น.  โดยสมัครทำงเว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com 
หัวข้อ “สมัครสอบ” 

3.1 ขั้นตอนกำรสมัครสอบ 

  (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ 
“สมัครสอบ” ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด  

(2) อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอนการกรอก                
ใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร 

(3) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด   แล้วท าการ
สมัคร ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ให้โดยอัตโนมัติ 

(4) พิมพ์ใบสมัครสอบ หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบ หัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มช ำระเงิน” ลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น  
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ในภายหลัง 

 ในกรณีที่แบบฟอร์มการช าระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้า
ไปที่หัวข้อ “ค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน” แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้
กรอกไว้ในใบสมัครสอบและการยืนยันการสมัครสอบในครั้งแรกได้ 

3.2 ขั้นตอนกำร Upload เอกสำรประกอบกำรสมัครสอบภำยในวันที่สมัครสอบ โดยเอกสารที่
ต้องด าเนินการ Upload ให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง (ถ้ำมี) และประเภทของ
ไฟล์เป็น .PDF ขนำดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) ดังนี้ 

(1) รูปถ่ำย  
เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “ถัดไป” โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

13 หลักเพ่ือ Upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว โดยใช้ไฟล์ .JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) หากผู้สมัครสอบใช้รูปถ่ายขนาดไม่ตรงตามที่ก าหนด 
จะไม่สามารถ Upload รูปถ่ายได ้

ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบส าหรับใช้แสดงตน
ในการเข้าห้องสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าห้องสอบ และ
กรรมการก ากับการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเองจะอ้างว่า
ระบบรับสมัครได้ท าการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้ 

/(2) ส าเนาปริญญาบัตร... 
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(2) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
(2.1) กรณีที่ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้

รับปริญญาบัตร และจะต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัคร
วันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564  

(2.2) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องน าประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
อนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 

(2.3) กรณีที่ผู้สมัครสอบท าปริญญาบัตรฉบับจริงสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทน
ปริญญาบัตรที่สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

(2.4) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย 

(3) ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  
ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (หากใบแสดงผลการ

เรียนเป็นภาษาอ่ืนให้แนบใบแปลเป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้วย) 
(3.1) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องน าใบแสดงผลการเรียน   

ในระดับอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 
(3.2) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย 

(4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
(5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) 
(6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ถ้ำมี) 
(7) ส ำเนำทะเบียนสมรส/ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) 
(8) ส ำเนำใบส ำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)   
(9) ใบรับรองแพทย์ จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็น

โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
(9.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(9.2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(9.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(9.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(9.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(10) หนังสืออนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม
ให้ย้ำยหรือโอนเม่ือสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ          
ครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

 
 

/(11) ใบอนุญาต... 
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(11) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ที่คุรุสภาออกให้และ 
ยังไม่หมดอายุและใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน            
วันสุดท้าย และเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

(11.1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

(11.2) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(11.3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
(12) หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์          

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. http://qualification60.otepc.go.th โดยใส่รหัสผู้ใช้ : guest และ รหัสผ่าน : guest             
ในช่องที่ก าหนด และกรอกข้อมูลคุณวุฒิที่ต้องการสืบค้นในช่อง search จากนั้นให้กดปุ่มค้นหา และ               
กดปุ่ม       หน้าคุณวุฒิที่ต้องการพิมพ์ และให้พิมพ์หน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นออกมา  

** กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัพโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารประกอบ              
การสมัครจะไม่สามารถสมัครสอบได้ ** 

3.3 ขั้นตอนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
3.3.1 ผู้สมัครสอบสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 
(1) ทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้สมัครสอบสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้ งแต่ วันที่                       
4 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนำยน 2564 ภำยในวันและเวลำท ำกำรของธนำคำร  โดยน า
แบบฟอร์มการช าระเงินที่ พิมพ์ออกจากระบบไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่ เคาน์ เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ช าระเงินแล้ว 

 (2) ช าระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungthai Next 
 ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถ

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน Application “Krungthai Next” ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2564 
ถึงวันที่ 10 มิถุนำยน 2564 (ภำยในเวลำ 22.00 น.) โดยให้ Scan Barcode หรือ QR Code หลังจาก
นั้ น กด  “ยื น ยั น ก ำรช ำ ระ เงิ น ”  ใส่ รหั ส  Krungthai Next ของท่ าน  เพ่ื อท ารายการต่ อ และกด                 
“เสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงผลการช าระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ และให้ผู้สมัครพิมพ์หน้ายืนยันการช าระเงินจาก
เว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
 
 

/(3) ช าระเงิน... 

http://qualification60.otepc.go.th/
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(3) ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน า

แบบฟอร์มการช าระเงินไปท ารายการช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 4 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนำยน 2564 (ภำยในเวลำ 22.00 น.) โดยเลือกประเภทบริการ 
“บริกำรอ่ืน ๆ” เลือก “ช ำระค่ำบริกำร/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท 
(Company Code) และหมายเลขอ้างอิง (Ref 1 : เลขที่ช าระเงิน 10 หลัก , Ref 2 : เลขประจ าตัว
ประชาชน) ตามท่ีระบุในแบบฟอร์มช าระเงิน และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

กำรสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สมัครสอบได้ช ำระค่ำธรรมเนียม          
ในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น และได้ด ำเนินกำรครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยให้ผู้สมัครเก็บหลักฐำน
กำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย ผู้ใดช ำระเงินหลังวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ 

3.3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 
300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 
บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการช าระเงินของธนาคาร โดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

3.3.3 ผู้สมัครสอบที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะก าหนดเลขประจ าตัว
ผู้สอบตามล าดับของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

3.3.4 กรณีผู้สมัครสอบที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ                   
เลขประจ าตัวผู้สอบ ให้ติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์                 
เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือทาง Line : @Thaijobjob         

3.4 ขั้นตอนกำรพิมพ์ใบสมัครสอบและบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 
  ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อย
แล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” โดยสามารถพิมพ์    
ใบสมัครได้ในวันถัดไปหลังการช าระเงิน และหัวข้อ “พิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ” โดยสามารถพิมพ์           
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก เพ่ือพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์และพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบลงในกระดาษขนาด A4 พร้อม            
ลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย 
  ทั้งนี้ บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบถือเป็นเอกสำรส ำคัญที่ต้องน ำไปแสดงตนเพื่อใช้ในกำรเข้ำ
ห้องสอบ หำกไม่มีบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ และแม้ว่ำมีบัตรประจ ำตัว              
ผู้เข้ำสอบแล้ว แต่หำกรูปถ่ำยที่ปรำกฏบนบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ให้ถือ
เป็นควำมบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบเช่นเดียวกัน 

3.5 ผู้สมัครสอบที่มีควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย หรือ
ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพ่ือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี จะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครและตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเห็นสมควร 
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4. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบแข่งขัน 
4.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครสอบผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตได้เพียง              

ครั้งเดียวเท่ำนั้น เม่ือสมัครสอบแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อควำมใด ๆ ได้อีก ดังนั้น ผู้สมัครควรระมัดระวัง
และต้องละเอียดรอบคอบ ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตำมประกำศรับสมัคร กำรพิมพ์              
ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่สมัครสอบ ที่อยู่และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และกำร Upload เอกสำรต่ำง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยระบบจะรับสมัคร
เฉพำะผู้ที่มีเอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัครเท่ำนั้น  

4.2 ผู้สมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครสอบได้ เพียง กศจ.ใด กศจ.หนึ่ ง หรือ อ.ก.ค.ศ.              
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แห่งใดแห่งหนึ่งเท่ำนั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำ
วิชำเอก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น เม่ือสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ หำกปรำกฏว่ำผู้สมัคร 
สมัครสอบเกินกว่ำหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่ำหนึ่งประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำ
วิชำเอก จะตัดสิทธิกำรสอบแข่งขันทั้งหมด 

4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก         
ที่ประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลัง               
วันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย คือ 10 มิถุนำยน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครสอบรำยใดมีวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมประกำศ
รับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่ำผู้สมัครสอบรำยนั้น เป็นผู้ขำดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

4.4 ผู้สมัครสอบจะต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฏิบัติ            
การสอนไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกล่าว เพ่ือให้ผู้สมัครจัดท ารายละเอียด
ประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนใน ภาค ค เท่านั้น อนึ่ง เมื่อระบุแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง           
ในภายหลังได้ 

4.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรณีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้อง             
สิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรีทราบโดยเร็ว 

4 .6  ผู้ ส มั ค รสอบซึ่ ง เป็ น ข้ าราชการครู และบุ คล ากรท างการศึ กษ า ข้ าราชการ อ่ื น                   
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน                       
เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามท่ีก าหนด
ไว้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ และในวันสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและ
แต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมก าหนด 

4.7 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแสดงเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบอันเป็นเท็จ 
อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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4.8 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมประกำศรับสมัครและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็น                   
ผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หำกผู้ใดได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งด ำเนินกำรสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน หรือสั่งเพิกถอนค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง แล้วแต่กรณี และหำกตรวจสอบพบว่ำเอกสำรหลักฐำน
ที่ใช้ในกำรสอบแข่งขันเป็นเอกสำรที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกด ำเนินคดีทำงอำญำ และจะไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

4.9 หำกผู้สมัครสอบพบปัญหำเกี่ยวกับระบบกำรรับสมัครสอบ สำมำรถติดต่อได้ที่               
Call Center โทรศัพท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 – 17.30 น. หรือทำง 
Line : @Thaijobjob 

5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภำค ก และ ภำค ข 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข  

ภำยในวันที่  28 มิถุนำยน 2564  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่  2               
บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  และ                 
ทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/ 

 6. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 7. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตำรำงสอบ ภำค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันที่ 17 กรกฎำคม 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 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันที่ 18 กรกฎำคม 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 
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ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

8. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำน ภำค ก และ ภำค ข เพื่อมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน ภำค ค 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิ

เข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ภำยในวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 
ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค            

ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
ส าหรับก าหนดวัน เวลา รายละเอียดการยื่นเอกสาร และสถานที่ประเมิน ภาค ค จะประกาศให้

ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

9. เกณฑ์กำรตัดสิน  
ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ               

หกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตาม
ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค 
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 

10. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
11.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
11.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

11. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ณ ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.pbipeo.go.th/ 

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ในประกาศการขึ้นบั ญชี                  

และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  

12.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน  
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ      
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 

/12.3 ส าหรับผู้สอบ... 
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12.3 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน  
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ และต้องไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมก าหนด ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

12.4 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะท าหนังสือเรียกตัว  
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง  

12.5 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง 

13. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
13.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
13.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
13.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
13.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 
13.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ งขันได้ ตาม ข้อ 13.3  

และ 13.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรีวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเหตุอันสมควร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

13 .๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์               
และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง                     
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ
และแตง่ตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

13.๗ การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต  
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่ เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี 
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                  (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

(แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว 14 ลงวนัที่ 2๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
-------------------------------------------- 

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) 
๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ              

สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๑ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจ 

ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า 

ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์
หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 

๑.๓ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของ
ข้อมูล 

๒. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน              
แบบปรนัย เพ่ือวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง
ความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน 
โดยทดสอบการท าความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น 

๓. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) ให้ทดสอบ                
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพ่ือวัดความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับ
ผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
 

ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) 
๑. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๑.๓ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕ การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
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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 

 
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม                   

๑00 คะแนน) ให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค  (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 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
๒.๓ การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

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

-------------------------------------------- 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ

ส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 

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

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 
 

1.2 วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
      และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
      และอุดมการณ์ความเป็นครู 

25 คะแนน 
(9 คะแนน) 

 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 

พิจำรณำจำกกำรสัมภำษณ์ 
พิจารณาจาก 
- การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 
- กริยาทา่ทาง การมีสัมมาคารวะ 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

พิจารณาจาก 
- การควบคุมอารมณ์ 
- การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
- การตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

พิจารณาจาก 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
2.1 ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 

2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
      และวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

2.3 การเข้าถึงชุมชน 
      และการมีจิตสาธารณะ 

25 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 

(5 คะแนน) 

พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมงำน 
พิจารณาจาก 
- วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- หลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู 
- หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู 
 

พิจารณาจาก 
- ผลงานที่น าเสนอระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับโรงเรียน 
- จ านวนของผลงานที่น าเสนอ 
- ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
- การเข้าถึงชุมชน 
- รูปแบบ วิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว เสียงตามสาย  
  เข้าค่าย 
- การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
- รูปแบบ วิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ท ากิจกรรม 
  เป็นกลุ่มหรือคนเดียว 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
ส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
-------------------------------------------- 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
3 ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน 

 
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
      การออกแบบและการวางแผน 
      การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
      กับสาขาและบริบทของชั้นเรียน 
 
 
 
 

3.3 ทักษะการใช้ค าถามและ 
      การตอบสนองต่อพฤติกรรม 
      ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม 
      เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

3.5 การวัดและประเมินผล 
      การจัดการเรียนรู้ 

50 คะแนน 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 

พิจำรณำจำกกำรสอบสำธิตกำรปฏิบัติกำรสอน โดยให้มี 
กำรบันทึกภำพและเสียงในรูปแบบวีดิโอไว้เป็นหลักฐำน 
พิจารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา 
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

พิจารณาจาก 
- ลักษณะของค าถามสามารถวัดความจ า ความเข้าใจ  
  การน าไปใช้ 
- ลักษณะของค าถามกระตุ้นให้แสดงความคิด 
- ค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและเหมาะสมกับวัย 
  ของผู้เรียน 
- ทักษะในการตอบค าถามของครู 
 

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

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ 
  วัดและเนื้อหาวิชา 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล 

รวม 100 คะแนน 
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ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 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 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ  
             และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

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

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 
หมายเหตุ  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
        ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 
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ตำรำงสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
-------------------------------------------- 

 ภำค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
 

วันที่ 17 กรกฎำคม 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 

 

ภำค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
 

วันที่ 18 กรกฎำคม 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 
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รำยช่ือประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน 
หรือมีควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในกำรสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 

-------------------------------------------- 
 
  1. ภาษาเยอรมัน 
  2. ภาษาสเปน 
  3. ภาษาพม่า 
  4. ภาษาเขมร 
  5. ภาษาเวียดนาม 
  6. การพยาบาล 
  7. กายภาพบ าบัด 
  8. กิจกรรมบ าบัด 
  9. จิตวิทยาคลินิก 
  10. แพทย์แผนไทย 
  11. อรรถบ าบัด 
 
 หมำยเหตุ   กศจ.เพชรบุรี ไม่ได้เปิดรับสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน  
  หรือมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2564 
 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 

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

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
 

ต ำแหน่ง 
กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 

(รหัสวิชำ) 

จ ำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ 
รับสมัคร 

อัตรำเงินเดือน หมำยเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

1. คณิตศาสตร์ (01) 
2. ภาษาไทย (02) 
3. ภาษาอังกฤษ (03) 
4. ภาษาจีน (05) 
5. ภาษาญี่ปุ่น (06) 
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (15) 
7. เคมี  (17) 
8. สังคมศึกษา (20) 
9. พลศึกษา (27) 
10. ดนตรีศึกษา (28) 
11. ดนตรีสากล (30) 
12. อุตสาหกรรมศิลป์ (35) 
13. คอมพิวเตอร์ (46) 
14. เกษตรกรรม (51) 
15. คหกรรมศาสตร์ (54) 
16. การประถมศึกษา (56) 
17. การศึกษาปฐมวัย (57) 

 

8 
8 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
1 
6 

 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,050 บาท 
2. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
3. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 6 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 17,690 บาท 
4. ส าหรับประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตที่มีหลักสูตร 
    การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
    หลักสูตร 4 ปี อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
 

 

 

 รวมทั้งสิ้น 54  อัตรำ   
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
1. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์ 

(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 

 

 
8 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย 

(1) ภาษาไทย 
(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) วรรณคดีไทย 
(5) ไทยศึกษา 
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(7) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(8) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
(9) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
(10) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
(11) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(12) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(13) ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
(14) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ 
(15) ภาษาไทยธุรกิจ 
(16) ภาษาไทยศึกษา 
(17) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
(18) ภาษาศาสตร์ 
(19) ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(20) การศึกษา (ภาษาไทย) 
(21) ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 

 
8 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกภาษาไทย 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
3. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ 

(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 

 

 
3 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ทีม่ีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
4. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำจีน 

(1) ภาษาจีน 
(2) การสอนภาษาจีน 
(3) การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 
(4) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
(5) การแปลและการล่ามภาษาจีน – ไทย 
(6) ภาษาจีนธุรกิจ 
(7) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
(8) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(9) ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 
(10) ภาษาจีนกลาง 
(11) จีนศึกษา 
(12) จีนธุรกิจ 
(13) การสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง 
 

 
1 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ที่มีวิชาเอกภาษาจีนเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
5. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำญี่ปุ่น 

(1) ภาษาญี่ปุ่น 
(2) การสอนภาษาญี่ปุ่น 
(3) การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
(4) การสอนภาษาปัจจุบันเป็นภาษาต่างประเทศ

(ญี่ปุ่น) 
(5) ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
(6) ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
(7) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(8) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
 

 
1 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ที่มีวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบทำ้ยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
6. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
    วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

(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) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
(16) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(17) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(18) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(19) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
(20) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
(21) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(22) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(23) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์ 
(24) วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ 
(25) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(26) ฟิสิกส์ 
(27) เคมี 
(28) ชีววิทยา 

 
2  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกวิทยาศาสตร์- 
  ทั่วไป เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
6. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
    วิทยำศำสตร์ทั่วไป (ต่อ) 

(29) เทคโนโลยีอาหาร 
(30) ผลิตกรรมชีวภาพ 
(31) จุลชีววิทยา 
(32) เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเกษตร 
(33) วิทยาศาสตร์การประมง 
(34) วาริชศาสตร์ 
(35) วิทยาศาสตร์เซรามิค 
(36) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(37) เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์ 
(38) การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ 
(39) การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
(40) เทคโนโลยีชีวภาพ 
(41) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
(42) ชีววิทยาประยุกต์ 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
7. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกเคมี 

(1) เคมี 
(2) เคมีศึกษา 
(3) การสอนเคมี 
(4) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
(5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี 
(6) เคมีทั่วไป 
(7) เคมีวิเคราะห์ 
(8) เคมีเทคนิค 
(9) อินทรีย์เคมี 
(10) เคมีอินทรีย์ 
(11) ชีวเคมี 
(12) คณิต – เคมี 
(13) คณิตศาสตร์ – เคมี  
(14) เคมี – ฟิสิกส์ 
(15) เคมี – ชีววิทยา 
(16) เคมีชีววิทยา 
(17) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
(18) เคมีอุตสาหกรรม 
(19) วิศวกรรมเคมี 
(20) เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(21) วัสดุศาสตร์ 
(22) เคมีประยุกต์ 
(23) เกษตรเคมี 

 

 
3  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ที่มีวิชาเอกเคมีเป็นเอกคู่
ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
8. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ 

(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) รัฐศาสตร์ 
(18) นิติศาสตร์ 
(19) ปรัชญาและศาสนา 
(20) ปรัชญา 
(21) พระพุทธศาสนา 
(22) การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
(23) มานุษยวิทยา  
(24) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(25) ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา  
(26) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 
(27) พุทธศาสตร์ 
(28) พุทธศาสนา 
(29) การสอนพระพุทธศาสนา 

 

 
2 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกสังคมศึกษา 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
8. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ
(ต่อ) 

(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) ภูมิศาสตร์แผนที่ 
(46) มนุษยศาสตร์ 
(47) ศาสนศาสตร์ 
(48) มนุษยศาสตร์และสังคม 
(49) ภูมิภาคศึกษา 

หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์” เป็นชื่อของวิชาเอกคือ
วิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุชื่อดังกล่าวไว้ 
ชัดแจ้งในหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
9. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ 

(1) พลศึกษา 
(2) พลานามัย 
(3) การสอนพลศึกษา 
(4) สันทนาการ 
(5) นันทนาการ 
(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(7) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 
(8) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา 
(9) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
(10) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
(11) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(12) การฝึกและการจัดการกีฬา 
(13) สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา 
(14) สุขศึกษา – พลศึกษา 
(15) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและ                   

การจัดการกีฬา) 
(16) พลศึกษาและสุขศึกษา 
(17) สุขศึกษาและพลศึกษา 
(18) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(19) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
(20) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
(21)  การจัดการกีฬา  
(22) การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขศึกษา 
(23) การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
(24) การส่งเสริมสุขภาพ     
(25) วิทยาศาสตร์และการกีฬา 
(26) วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

 

 
2  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกพลศึกษา 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
10. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกดนตรีศึกษำ 

(1) ดนตรี 
(2) ดุริยางค์ศิลป์ 
(3) ดุริยางคศิลป์ 
(4) ดุริยศิลป์ 
(5) ดุริยางคศาสตร์ 
(6) ดุริยางค์ไทย 
(7) ดุริยางค์สากล 
(8) คีตศิลป์ไทย 
(9) คีตศิลป์สากล 
(10) ดนตรีศึกษา 
(11) ดนตรีไทย 
(12) ดนตรีสากล 
(13) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
(14) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
(15) ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา 
(16) ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา 
(17) คีตศิลป์ 
(18) การสอนวิชาดนตรีสากล 
(19) ดนตรีหรือดนตรีสากล 
(20) การสอนดุริยางค์ศึกษา 
(21) การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ 
(22) ศิลปกรรมดนตรี 
(23) การแสดงดนตรี 
(24) เทคโนโลยีดนตรี 
(25) ดนตรีบัณฑิต 
(26) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา –  
       ดนตรีไทย 
(27) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา –  

  ดนตรีสากล 
 

 
1 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกดนตรีศึกษา 
  เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ 
  ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ 
  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 
  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
11. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      ดนตรีสำกล 

(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 

 

 
2 อัตรา 

- 
 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี
วิชาเอกดนตรีสากลเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
12. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      อุตสำหกรรมศิลป์ 

(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 

 

 
3  อัตรา 

- 
 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี
วิชาเอกอุตสาหกรรม-ศิลป์
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
13. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      คอมพิวเตอร์ 

(1) คอมพิวเตอร์ 
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(4) ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(6) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(7) คอมพิวเตอร์การศึกษา 
(8) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(9) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(10) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(11) ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(12) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(13) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(14) ระบบสารสนเทศ 
(15) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(16) นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(17) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
(18) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(19) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(20) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
(21) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(22) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(23) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(24) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(25) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
(26) เทคโนโลยีการศึกษา 
(27) เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
(28) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 

 

 
4  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอกคอมพิวเตอร์  

เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่

ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่  
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 

  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
13. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

(29) ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ 
(30) มัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 
(31) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(32) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(33) วิศวกรรมซอฟแวร์ 
(34) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(35) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(36) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(37) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
(38) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 
(39) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(40) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(41) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(42) การจัดการสารสนเทศ 
(43) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(44) คอมพิวเตอร์กราฟิก 
(45) คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(46) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม    
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
14. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก  
      เกษตรกรรม 

(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 
(27) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 

 
3  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกเกษตรกรรม  
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
14. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      เกษตรกรรม (ต่อ) 

(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) สัตวปีก 
(43) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
(44) เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
(45) ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
(46) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
(47) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(48) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(49) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(50) เทคโนโลยีการประมง 
(51) อุตสาหกรรมประมง 
(52) วาริชศาสตร์ 
(53) ครุศาสตร์เกษตร 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
15. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      คหกรรมศำสตร์ 

(1) คหกรรม 
(2) คหกรรมศาสตร์ 
(3) คหกรรมศิลป์ 
(4) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
(5) คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
(6) ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์ 
(7) อาหารและโภชนาการ 
(8) คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมท่ัวไป 
(9) คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและ

โภชนาการ) 
(10) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า) 
(11) คหกรรมท่ัวไป 
(12) คหกรรมศึกษา 
(13) คหกรรมธุรกิจ 
(14) คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์) 
(15) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(16) โภชนาการชุมชน 
(17) ธุรกิจอาหาร 
(18) ธุรกิจคหกรรม 
(19) เทคโนโลยีอาหาร 
(20) คหกรรมศาสตร์ศิลป์ 
(21) โภชนาการและอาหาร 
(22) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(23) การโรงแรมและภัตตาคาร 
(24) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(25) อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ 
(26) วิทยาศาสตร์การอาหาร 

 

 
4  อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
15. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      คหกรรมศำสตร์ (ต่อ) 

(27) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(28) อุตสาหกรรมงานอาหาร 
(29) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
(30) โภชนาการและการประกอบอาหาร 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำที่
เปิดรับสมัคร 

หมำยเหตุ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
16. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก   
      กำรประถมศึกษำ 

(1) ประถมศึกษา 
(2) การประถมศึกษา 
(3) การศึกษาประถมศึกษา 
(4) การสอนประถมศึกษา 

 
 

 
1 อัตรา 

 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
  ที่มีวิชาเอก              

การประถมศึกษา               
เป็นเอกคู่ด้วย 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่  
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 

  ที่ก าหนด 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่  28 พฤษภำคม พ.ศ.2564) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
จ ำนวนอัตรำ 

ที่ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

17. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
      กำรศึกษำปฐมวัย 

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

 

 

6 อัตรา 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ี
มีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
เป็นเอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบเอก
คู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำร้องขออนุญำตไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 
(ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

 

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

เรื่อง  ขออนุญำตไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง           
ครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 

เรียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 

  ด้วย ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................ต ำแหน่ง.........................................
ระดับ/อันดับ..............................ขั้น...........................บ ำท โรงเรียน.................................................. .....................              
ต ำบล..................................อ ำเภอ........................... ........ จังหวัด.......................................สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ....................................................................กระทรวงศึกษำธิกำร ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 นั้น 
  เพ่ือให้ เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร ข้ำพเจ้ำจึงขออนุญำตผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53                         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปสมัคร
สอบแข่งขันในครั้งนี้  
  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงำน หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด 
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง จะบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตำมที่
ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน 
      ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญำต 
           (.................................................) 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 

      ลงชื่อ................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
            (..................................................) 
     ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................ 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นถัดไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  

      ลงชื่อ...............................................ผู้บังคับบัญชำชั้นถัดไป 
           (.................................................) 
     ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.......................... 



 
 
 

 
หนังสืออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ปี พ.ศ.2564 และยินยอมให้ย้ำยหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้ 

 (ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

 
       เขียนที่.................................................................. 
      วันที่..................เดือน..................................พ.ศ................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ............................................................ต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 
53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อนุญำตให้            
(นำย/นำง/นำงสำว)............................................................... .................ต ำแหน่ง...........................................................
ระดับ/อันดับ........................ขั้น..................บำท โรงเรียน.....................................................ต ำบล..................................
อ ำเภอ................................... จังหวัด.......................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............ .................................
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง            
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 และยินยอมให้ย้ำยหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้ และถึงล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ให้บรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือน ในอันดับครูผู้ช่วยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขัน 
      ลงชื่อ 
            (.........................................................) 
         ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
หมำยเหตุ กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งใด วิทยฐำนะใด ไปสมัครสอบแข่งขัน ผู้มี

อ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมควำมในมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสืออนุญำตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ำยหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
 (ส ำหรับข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอ่ืน ที่มิใช่ตำมกฎหมำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) 

 

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

เรื่อง   อนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรียน   ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 

  ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)........................... .............................................................................ต ำแหน่ง
.......................................................................ระดับ /อันดับ..............................ขั้น...........................บำท โรงเรียน
.......................................................................สังกัด................................................ .................................กระทรวง
...................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 นั้น 
  ...................(กรอกชื่อบุคคลผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง).....................ต ำแหน่ง................สังกัด
................................ กระทรวง............................... พิจำรณำแล้วอนุญำตให้ข้ำพเจ้ำมำสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้
ย้ำยหรือโอนได้ทันทีเมื่อสอบแข่งขันได้ และถึงล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำ
ไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงำน หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดอยู่เดิมก ำหนด และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้บรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขัน 
      ลงชื่อ....................................... ........ผู้ขออนุญำต 
            (..............................................) 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

      ลงชื่อ................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
            (..................................................) 
         ต ำแหน่ง................................................................. 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 

     ลงชื่อ...............................................(ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
            (..................................................) 

         ต ำแหน่ง................................................................ 


