ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
......................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุ และแต่งตั้ง
บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดาเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/281
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
หนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ดจั น ทบุ รี ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวั นที่ 9 กรกฎาคม 2561
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิจ องค์ การมหาชน หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิ ชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุ ฒิ
วิชาเอก ที่นามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 2556 หนังสือ
สานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุ ด
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ผู้ ส มัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู หรือหนังสื อรับรองสิ ทธิ
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจาก
คุรุสภาแล้ว ตามหนังสื อสานั กงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารหลักฐานดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และในคราวประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
มีมติอนุ มัติกาหนดประเภทวิชา หรือกลุ่ มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอน คือ กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามที่ คุ รุ ส ภาออกให้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน อยู่ ก่ อ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่ งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ ามภิ ก ษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
2.4 ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด
ที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิม กาหนด
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - วันอังคารที่
24 กรกฎาคม ๒๕61 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและ
สาขาวิช าเอกไว้ ชัดเจน โดยต้อ งระบุ ด้ ว ยว่า “ได้เรี ยนจบหลั กสู ตรแล้ ว อยู่ระหว่างรอการอนุมั ติ จากสภา
มหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
4.2 ใบประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต กรณี ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ตร 4 ปี ที่ ศึ ก ษาต่ อ ได้ รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ฉบับภาษาไทย
กรณีใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษให้แนบใบแปล เพื่อตรวจสอบรายวิชาด้วย
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน ๓ รูป สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จานวน ๕ รูป
4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
4.6 บัตรประจาตัวประชาชน
4.7 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
4.9 ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
4.10 ใบรั บ รองแพทย์ อ อกโดยสถานพยาบาลของรั ฐ ไม่ เ กิ น ๓๐ วั น ที่ แ สดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรค
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน
เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศรั บสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้ สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้
4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
4.12.2หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่าง
ดาเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10)
สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนและ
มีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
4.14 ส าเนาหลั กฐานเอกสารซึ่ งแสดงว่ า คุณ วุ ฒิ และสาขาวิ ช าของผู้ ส มัค ร ที่ ก.ค.ศ. ได้ รับ รอง
และกาหนดเป็ น คุณสมบั ติส าหรั บ ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ ว จานวน 1 ฉบับ
(สามารถสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) เปิดจากระบบโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ พิมพ์ URL :
http://qualification60.otepc.go.th
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5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอีย ดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัครที่รับรองสาเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 300 บาท
6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมี
การทุจ ริตเกี่ย วกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้ส มัครสอบเฉพาะผู้ ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่
31 กรกฎาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งเลขที่ 3 ถนนตากสิน ตาบลตลาด อาเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th)
8. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะทาการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕61
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เวลา 11.00 - 12.00 น.
เวลา 13.30 - 14.30 น.

วิชาที่สอบ
- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 10.30 น. - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน
เวลา 13.30 - 15.00 น. - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา
75 คะแนน
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
สาหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
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10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ ภาค ค โดยเรี ย ง
ตามลาดับเลขประจาตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลา

วิธีการประเมิน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลาดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า
12. การตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล
12.1 จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
12.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด 2B ขึ้นไป
13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด จันทบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้ส อบแข่งขันได้ในวันพฤหั สบดีที่
6 กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งเลขที่ 3 ถนนตากสิน ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th)
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกาหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
14. การบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รั บการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี และการ
ยกเลิ ก บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ฯ โดยให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ลื อ กบรรจุ ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า ง ซึ่ ง มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
14.2 ปริ ญ ญาบั ต ร ใบแสดงผลการเรี ย น หรือ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งผ่ านการอนุ มั ติ จ าก
ผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
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14.3 ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ป ระกาศสอบแข่ ง ขั น
หากผู้ ส มั ครสอบแข่งขัน ได้ ร ายใดมี คุณวุฒิ ไม่ ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบั ติ
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
14.4 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
14.5 การเรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ ง ขั นได้ มารายงานตั ว เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ ง จะท าหนั งสื อเรี ยกตั ว
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ โดยตรงเป็ นรายบุ คคลตามล าดั บ ที่ ใ นประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏ
ในเอกสารการสมั คร โดยก าหนดวั น รายงานตั ว ไม่ น้อ ยกว่ าเจ็ ดวั น แต่ไ ม่ เกิ นสิ บ วัน นั บ แต่ วั นประทั บตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
14.6 ผู้ ที่ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งเข้ ารั บราชการ เมื่ อได้ รั บหนั งสื อส่ งตั วไปปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการ
ณ สถานศึกษาแห่ งใดแล้ ว ต้องไปรายงานตัว เข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสื อส่ งตัว นั้น
หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
15. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
15.5 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคาสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
15.6 การด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น หากปรากฏว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางไม่ สุ จ ริ ต หรื อ
ดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะพิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(นายเศรษฐา เสนะวงศ์)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ผู้รับมอบลงนามแทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
..............................................
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (150 คะแนน)
1. ความรอบรู้ ( 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่
ส่วนราชการกาหนด
2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
…………………………………………………..
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รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
--------------------------------------ก. คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
นาฏศิลป์
แนะแนว
ศิลปศึกษา
บรรณารักษ์
เกษตร
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ดนตรีไทย
ดนตรีศึกษา
รวม

จานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร
19
9
25
14
26
4
7
8
4
4
4
1
4
1
1
2
3
1
137

หมายเหตุ

สาขาวิชาขาดแคลน

หมายเหตุ ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอน คือ ลาดับที่ 18 สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
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ข. รายละเอียด กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
1.1 อนุบาล, อนุบาลศึกษา
1.2 การอนุบาลศึกษา
1.3 ปฐมวัยศึกษา
1.4 การศึกษาปฐมวัย
1.5 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1-1.4
2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
2.1 ประถมศึกษา
2.2 การประถมศึกษา
2.3 การสอนประถมศึกษา
2.4 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)
2.5 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 2.1-2.4
3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
3.1 ภาษาไทย
3.2 ภาษาและวรรณคดีไทย
3.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3.4 วรรณคดีไทย
3.5 ภาษาไทยศึกษา
3.6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3.7 ภาษาไทยและการสื่อสาร
3.8 การสอนภาษาไทย
3.9 วิธีสอนภาษาไทย
3.10 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
3.11 การศึกษา (ภาษาไทย)
3.12 การศึกษาและภาษาไทย
3.13 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 3.1-3.12
4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
4.1 คณิตศาสตร์
4.2 สถิติ
4.3 สถิติศาสตร์
4.4 สถิติประยุกต์
4.5 สถิติคณิตศาสตร์
4.6 คณิตศาสตร์ประยุกต์
4.7 คณิตศาสตร์สถิติ
4.8 การสอนคณิตศาสตร์
4.9 คณิตศาสตร์ศึกษา
4.10 การศึกษาคณิตศาสตร์
4.11 คณิต – วิทยาศาสตร์
4.12 คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
4.13 คณิตศาสตร์ - เคมี
4.14 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
4.15 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
4.16 คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา
4.17 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 4.1-4.16
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5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
5.1 ภาษาอังกฤษ
5.2 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
5.3 การสอนภาษาอังกฤษ
5.4 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
5.5 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 5.6 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
5.7 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 5.8 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 5.10 วรรณคดีอังกฤษ
5.11 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 5.12 อังกฤษธุรกิจ
5.13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
5.14 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5.16 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
5.17 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 5.1-5.16
6. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
6.1 วิทยาศาสตร์
6.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
6.4 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
6.5 การสอนวิทยาศาสตร์
6.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.7 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.8 วิทยาศาสตร์กายภาพ
6.9 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6.10 วิทยาศาสตร์การศึกษา
6.11 การศึกษาวิทยาศาสตร์
6.12 เคมี
6.13 เคมีทั่วไป
6.14 การสอนเคมี
6.15 เคมีศึกษา
6.16 เคมีเทคนิค
6.17 ชีวเคมี
6.18 ชีววิทยา
6.19 การสอนชีววิทยา
6.20 จุลชีววิทยา
6.21 ชีววิทยาทั่วไป
6.22 ชีววิทยาประยุกต์
6.23 ฟิสิกส์
6.24 การสอนฟิสิกส์
6.25 ฟิสิกส์ประยุกต์
6.26 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
6.27 เคมีวิเคราะห์
6.28 เทคโนโลยีชีวภาพ
6.29 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6.30 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
6.31 การสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
6.32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6.33 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 6.1-6.32

12
7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
7.1 สังคมศึกษา
7.2 การสอนสังคมศึกษา
7.3 สังคมวิทยา
7.4 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.5 ภูมิศาสตร์
7.6 ประวัติศาสตร์
7.7 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.8 โบราณคดี
7.9 การสอนพระพุทธศาสนา
7.10 ศาสนาศึกษา
7.11 พุทธศาสตร์
7.12 พุทธศาสนา
7.13 ศาสนา
7.14 ศาสนาเปรียบเทียบ
7.15 สังคมศาสตร์
7.16 สังคมศาสตร์การพัฒนา
7.17 มานุษยวิทยา
7.18 พัฒนาสังคม
7.19 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม
7.20 ภูมิศาสตร์แผนที่
7.21 วัฒนธรรมศึกษา
7.22 บาลีพุทธศาสตร์
7.23 เปรียญธรรม 9 ประโยค
7.24 จริยศาสตร์ศึกษา
7.25 จริยศึกษา
7.26 ปรัชญา
7.27 ปรัชญาและศาสนา
7.28 พัฒนาชุมชน
7.29 การพัฒนาชุมชน
7.30 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
7.31 ประวัติศาสตร์ตะวันออก
7.32 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
7.33 ไทยคดีศึกษา
7.34 รัฐศาสตร์
7.35 รัฐประศาสนศาสตร์
7.36 นิติศาสตร์
7.37 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
7.38 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 7.1-7.37
8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
8.1 พลศึกษา
8.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
8.3 การฝึกและการจัดการกีฬา
8.4 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
8.5 ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา
8.6 พลศึกษา – สุขศึกษา
8.7 การศึกษา (พลศึกษา – สุขศึกษา)
8.8 พลานามัย
8.9 การสอนพลศึกษา
8.10 สันทนาการ
8.11 พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
8.12 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
8.13 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 8.1-8.12
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9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
9.1 นาฏศิลป์
9.2 นาฏศิลป์ศึกษา
9.3 นาฏยศิลป์
9.4 นาฏศิลปะไทย
9.5 นาฏศิลป์ไทย
9.6 นาฏศิลป์สากล
9.7 นาฏยศาสตร์
7.8 นาฏศาสตร์
9.9 นาฏศิลป์และการละคร
9.10 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
9.11 นาฏศิลป์และการแสดง
9.12 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
9.13 นาฏศิลป์สากลศึกษา
9.14 ศิลปกรรมกลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง
9.15 นาฏศิลป์ทั่วไป
9.16 ศิลปศึกษาแขนงนาฏศิลป์
9.17 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
9.18 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 9.1-9.17
10. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
10.1 แนะแนว
10.2 จิตวิทยาและการแนะแนว
10.3 จิตวิทยา
10.4 จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว
10.5 จิตวิทยาสังคม
10.6 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 10.1-10.5
11. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
11.1 ศิลปะ
11.2 ศิลปศึกษา
11.3 การสอนศิลปะ
11.4 ศิลปกรรมศึกษา
11.5 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
11.6 ศิลปะไทย
11.7 ประยุกต์ศิลปศึกษา
11.8 จิตรกรรม
11.9 จิตรกรรมไทย
11.10 จิตรกรรมสากล
11.11 ประติมากรรม
11.12 ประติมากรรมสากล
11.13 ศิลปะหรือศิลปศึกษา
11.14 มัณฑนศิลป์
11.15 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ศิลปกรรมการแสดง
11.16 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 11.1-11.15
12. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
12.1 บรรณารักษ์
12.2 บรรณารักษ์ศาสตร์
12.3 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
12.5 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 12.1-12.4

14
13. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
13.1 เกษตรกรรม
13.2 เกษตรศึกษา
13.3 เกษตรทั่วไป
13.4 เกษตรศาสตร์
13.5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
13.6 คุรุศาสตร์เกษตร
13.7 การเกษตร
13.8 พฤกษศาสตร์
13.9 พืชศาสตร์
13.10 พืชสวนประดับ
13.11 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
13.12 การผลิตพืช
13.13 ไม้ผล
13.14 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
13.15 พืชไร่
13.16 พืชสวน
13.17 พืชผัก
13.18 ส่งเสริมการเกษตร
13.19 เทคโนโลยีการเกษตร
13.20 วิทยาศาสตร์การเกษตร
13.21 เกษตรสิ่งแวดล้อม
13.22 สัตวศาสตร์
13.23 สัตววิทยา
13.24 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
13.25 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
13.26 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
13.27 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
13.28 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
13.29 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
13.30 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
13.31 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 13.1-13.30
14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
14.1 ชีววิทยา
14.2 จุลชีววิทยา
14.3 จุลชีววิทยามนุษย์
14.4 ชีววิทยาระบบ
14.5 อณูชีววิทยา
14.6 กายวิภาคศาสตร์
14.7 พันธุศาสตร์
14.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
14.9 สัตววิทยา
14.10 สัตวศาสตร์
14.11 พฤกษศาสตร์
14.12 พฤกษวิทยา
14.13 พฤติกรรมศาสตร์
14.14 กายวิภาคศาสตร์
14.15 ชีวเคมี
14.16 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 14.1-14.15
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15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
15.1 คอมพิวเตอร์
15.2 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
15.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์
15.4 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
15.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15.6 คอมพิวเตอร์ศึกษา
15.7 ธุรกิจคอมพิวเตอร์
15.8 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
15.9 คอมพิวเตอร์ศาสตร์
15.10 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
15.11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15.12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
15.13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15.14 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
15.15 เทคโนโลยีสารสนเทศ
15.16 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
15.17 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
15.18 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
15.19 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 15.1- 15.18
16. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
16.1 อุตสาหกรรมศิลป์
16.2 อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
16.3 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
16.4 อุตสาหกรรม
16.5 อุตสาหกรรมศึกษา
16.6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.7 เทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
16.8 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
16.9 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
16.10 วิศวกรรมศาสตร์
16.11 สถาปัตยกรรมศาสตร์
16.12 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 16.1-16.11
17. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
17.1 ดนตรีไทย
17.2 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
17.3 ดุริยะศิลป์ (ดนตรีไทย)
17.4 ดุริยางค์ไทย
17.5 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
17.6 ศิลปกรรมศึกษา – ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย
17.7 ศิลปกรรม (ดนตรีไทย)
17.8 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
17.9 คีตศิลป์ไทย
17.10 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 17.1-17.9
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ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 กลุ่มวิชาเอก
18. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
18.1 ดนตรี
18.2 ดนตรีศึกษา
18.3 ดนตรีสากล
18.4 ศิลปกรรมดนตรี
18.5 ศึกษา - ดนตรีสากล
18.6 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาดนตรีศึกษา
18.7 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
18.8 ดุริยางค์ศิลป์
18.9 ดุริยางค์ศาสตร์ (ไทย-สากล)
18.10 ดุริยางค์สากล
18.11 การสอนดุริยางคศึกษา
18.12 คีตศิลป์สากล
18.13 การสอนดุริยางคศิลป์และนาฎศิลป์
18.14 ดุริยางค์ไทย
18.15 คีตศิลป์ไทย
18.16 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
18.17 ดนตรีไทย
18.18 วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 18.1-18.17
หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครดาเนินการค้นหา หนังสือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและกาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (บัญชีรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันที่จบการศึกษา ตามคุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา ของผู้สมัคร) ค้นหาผ่านทาง http://qualification60.otepc.go.th หรือให้ติดต่อ
ขอหนังสือดังกล่าวได้จากสถาบันที่จบการศึกษานั้นๆ) โดยให้นาไปเป็นหลักฐานการรับสมัครด้วย จานวน 1 ชุด
-----------------------------------------------------
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ที่

องค์ประกอบ

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

1

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

พิจารณาจากการตอบคาถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

2

บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
การสื่อสาร

3

วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน

พิจารณาจากการตอบคาถาม และการสื่อสาร

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม
โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีการ
แก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้

5

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์

10 คะแนน

พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์
ที่มีต่อวิชาชีพครู
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กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ภายในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. รับสมัครสอบแข่งขัน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

4. สอบข้อเขียน
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

6. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที่ ............................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า.............................................................................. ตาแหน่ง.......................................................
วิทยฐานะ.............................................. ระดับ/อันดับ....................ขั้น.......................บาท ตาแหน่งเลขที่......................
โรงเรียน................................................ สังกัด................................................................................. กระทรวงศึกษาธิการ
ขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2561 ได้ และยินยอมให้ย้ายเมื่อถึงลาดับที่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้
จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เดิม กาหนด
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุญาต
(......................................................)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
( ) อนุญาต/ยินดีให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
( ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ความเห็นของ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก...................................................
..............................................................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่........../........................../......................

ความเห็นของ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก...................................................
..............................................................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่........../........................../......................
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที่ ...........................................................
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. 2561
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ตามที่ (นาง/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................ระดับ/อันดับ.........................วิทยฐานะ.............................................
ขั้น.........................บาท โรงเรียน/สังกัด............................................................................... กระทรวง………………….……
มีความประสงค์จะสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 นั้น
(ชื่อหน่วยงาน).............................................................................................. พิจารณาแล้ว อนุญาตให้
ข้าราชการดังกล่าวมาสมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อถึงลาดับที่ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้
ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................

ความเห็นของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
( ) อนุญาต/ยินดีให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
( ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
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26

27

28

29
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ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................
บ้านเลขที่....................................................หมู่ที่......................ถนน.............................................
ตาบล................................................................อาเภอ.................................................................
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
....................................................................................................................... ........................................................

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................
บ้านเลขที่....................................................หมู่ที่......................ถนน.............................................
ตาบล................................................................อาเภอ.................................................................
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
...............................................................................................................................................................................

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................
บ้านเลขที่....................................................หมู่ที่......................ถนน.............................................
ตาบล................................................................อาเภอ.................................................................
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
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-ตัวอย่างตราสถาบันการศึกษา
สถาบัน..................................................
หนังสือรับรอง
ข้าพเจ้า..................................................................... ตาแหน่ง..............................................................
ขอรับรองว่า.......................................................................... รหัสประจาตัว ....................................................
โปรแกรมวิชา ...................................................................... ในระดับ ............................................................
หลักสูตร............................ ปี
ได้ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก................................................
รวม............................รายวิชา
นับหน่วยกิตรวมกันได้........................หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้
รหัสวิชา
1. …………………………...
2. …………………………...
3. …………………………...
4. …………………………...
5. …………………………...
6. …………………………...
7. …………………………...
8. …………………………...
9. …………………………...
10. …………………………...
11. …………………………...
12. …………………………...
13. …………………………...
14. …………………………...
15. …………………………...
16. …………………………...

ชื่อรายวิชา
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….
..…………………………………………………………….

ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ...................
ประทับตรา
ลงชื่อ..............................................................
(....................................................)
อธิการบดี........................................................

จานวนหน่วยกิต
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
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