
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560
......................................................................

ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560
โดยดําเนินการตามมาตรา 47 แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 หนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 2
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 2๐ มีนาคม 25๖๐
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันท่ี 2๐ มีนาคม 25๖๐ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1602 ลงวันท่ี 15 มีนาคม ๒๕60และหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1685 ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕60 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/2560 เม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  ดังนี้
1.1 ตําแหนงครูผูชวย อันดับครูผูชวย ตามรายละเอียดกลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปดรับ

สมัครสอบแขงขันแนบทายประกาศนี้
1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผูชวย ข้ัน 15,050 บาท สําหรับผูไดรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร

4 ป)
1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผูชวย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับผูไดรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร

4 ป ท่ีไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป)
1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผูชวย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับผูไดรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร

5 ป)
1.๕ อัตราเงินเดือน อันดับครูผูชวย ข้ัน 1๗,๖๙0 บาท สําหรับผูไดรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร

๖ ป)
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขัน

เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้

/(1) มีสัญชาติไทย…
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(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ

(3) เปนผู เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนด

ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับผูประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษา
(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
(12) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ใน

หนวยงานของรัฐ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ดังนี้

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ ตามกลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกท่ีนํามา
ประกอบการสมัครจะจัดอยูในกลุมวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน 2556 และหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 255๘

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน กอนการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560

2.๓ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ
หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแขงขัน
ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต

/วันพุธท่ี  ๒๙ มีนาคม…

/(๑) มีสัญชาติไทย…
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วันพุธท่ี  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ – วันอังคารท่ี  ๔ เมษายน  ๒๕๖๐  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุมตระกูลโรจน

4. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใชหนังสือรับรองวุฒิ ตองระบุชื่อ ปริญญาบัตรและ

สาขาวิชาเอกไวชัดเจน โดยตองระบุดวยวา “ ไดเรียนจบหลักสูตรแลว อยูระหวางรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ”
ตองไดรบัอนุมัติปริญญาบัตรไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย

2. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ท่ีศึกษาตอไดรับวุฒิ
ประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป

3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีระบกุลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
4. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายในครั้งเดียวกันและถายไวไมเกิน 6 เดือน

ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน ๓ รูป หรือจํานวน ๕ รูป กรณีท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน
ท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน

5. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัครสอบ
6. บัตรประจําตัวประชาชน
7. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ถามี)
8. ทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)
9. ใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
๑๐. ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  ท่ีออกใหภายใน ๑ เดือน

ท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ นับตั้งแตวันท่ีรับการตรวจรางกายถึงวันท่ีรับสมัคร
11. หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งใหสมัครสอบแขงขัน และ

ยินยอมใหยายหรือโอนโดยไมมีเงื่อนไข เม่ือสอบแขงขันได (กรณีผูสมัครสอบแขงขันเปนขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน หรือขาราชการประเภทอ่ืน )

12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครตูามท่ี
คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน (ถามี)

13. แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีท่ีไมมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีสอน)
                        ๔.๑๒ กรณีคุณวุฒิท่ีผูสมัครนํามาใชสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคุณวุฒิซึ่งไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีไดศึกษาไว  หรือระบุไวแตกตางจาก
ประกาศรับสมัครใหพิจารณานับหนวยกิตใน Transcript ของผูสมัคร  ตามแนวปฏิบัติการนับหนวยกิตตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี 0206.6/ว7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556

อนึ่ง เพ่ือประโยชนและสิทธิของผูสมัครในการพิจารณานับหนวยกิต  ขอใหผูสมัครดําเนินการ
ประสานกับสถาบันท่ีตนเองสําเร็จการศึกษา  เพ่ือขอใหสถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานท่ีใชแสดงหรือให
การรับรองวาคุณวุฒิของผูสมัครสอดคลองกับคุณวุฒิ/และกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามท่ีระบุไวใน

/ประกาศรับสมัคร…



- ๔ -

ประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจใหสถาบันการศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เปน
รายวิชาวารายวิชาท่ีผูสมัครไดศึกษามีรายวิชาใดบาง  ท่ีสามารถนํามาประกอบการพิจารณานับหนวยกิตไดท้ังนี้
รายวิชาท่ีนํามานับหนวยกิต  ตองสอดคลองกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร

** ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไมครบถวน
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไวทุกหนา
5. การย่ืนใบสมัคร

5.1 ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน พรอมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัคร ท่ีรับรองสําเนาถูกตองแลวทุกฉบับ

5.2 ผูสมัครสอบตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางไปรษณียไวในใบสมัคร พรอมหมายเลข
โทรศัพท หากแจงสถานท่ีไมชัดเจนอาจทําใหไมสามารถติดตอได จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได

5.3 ใหผูสมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขันไดเพียงแหงเดียว หากปรากฏวาผูสมัครสอบแขงขัน
สมัครเกินกวาหนึ่งแหงจะตัดสิทธิ์การสอบแขงขันท้ังหมด

6. คาธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท
6.2 จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบ

เนื่องจากมีการทุจริตเก่ียวกับการสอบแขงขัน โดยจายคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะ
ผูไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน ภายในวัน

จันทรท่ี  ๑0 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ท่ีตั้งอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑) และทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ www.suphan๑.go.th

8. หลักสูตรการสอบแขงขัน
หลักสูตรการสอบแขงขันใหใชหลักสูตรตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดแนบทายประกาศนี้

9. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะทําการสอบขอเขียน ณ สนามสอบ

ซึ่งประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน  ตามกําหนดการสอบ ดังนี้

/ตารางสอบ ภาค ก…

-
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ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(คะแนนเต็ม150 คะแนน)

ตารางสอบ ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม150 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี 23 เมษายน 2560

เวลา 09.00 -  10.30 น.

เวลา 13.30 - 15.00 น.

- ความรูความสามารถเ ก่ียวกับวิชา
การศึกษา
- ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา
หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก

75 คะแนน

75 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม50 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันจันทรที่ 24 เมษายน ๒๕60
เปนตนไป

เวลา 09.00 น. เปนตนไป - สอบสัมภาษณ 50 คะแนน

10. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตร ไมต่ํากวารอยละหกสิบ

11. การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล
11.1 จะตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
11.2 การทําขอสอบในกระดาษคําตอบใหใชดินสอดําชนิด 2 B ข้ึนไป

12. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได ภายในวันศุกรท่ี

๒8 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ท่ีตั้งอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

/สุพรรณบุรี เขต ๑…

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันเสารท่ี 22 เมษายน ๒๕60

เวลา 09.00 -  10.00 น.
     เวลา 11.00 -  12.00 น.
     เวลา 13.30 - 14.30 น.

- ความรอบรู
- ความสามารถท่ัวไป
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณของความเปน
ครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน
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สุพรรณบุรี เขต ๑ www.suphan๑.go.th โดยประกาศเรียงตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาคจากมาก
ไปหานอย แยกตามกลุมวิชา/ทาง/วิชาเอก ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผู ท่ีไดคะแนนภาค ข
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาค ก มากกวา เปนผูท่ีอยูใน
ลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา

ท้ังนี้ บัญชีผูสอบแขงขันไดใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เวนแต
มีการประกาศข้ึนบัญชีผู สอบแข งขันได ในคุณวุฒิ  กลุ มวิ ชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเดี ยวกันครั้ งใหมแล ว
บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก

13. การบรรจุและแตงตั้ง
13.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในประกาศการข้ึนบัญชีและการ

ยกเลิกบัญชีผู สอบแข ง ขันไดฯ โดยใหผู สอบแข ง ขันได เลื อกบรรจุ ในสถานศึกษา ท่ี มีตํ าแหน งว า ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกัน

13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ตองผานการอนุมัติ    จากผูมี
อํานาจไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย

13.3 ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีประกาศสอบแขงขัน หาก
ผูสมัครสอบแขงขันไดรายใดมีคุณวุฒิไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา
30 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะไมได
รับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

13.4 สําหรับผูสอบแขงขันได ซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีไมมีหนังสืออนุญาต
จากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งใหสมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหยายหรือโอนโดยไมมีเงื่อนไข
เม่ือสอบแขงขันไดจะไมไดรับการพิจารณายายหรือโอนเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง แตจะบรรจุและแตงตั้งเชนเดียวกับ
บุคคลท่ัวไป

13.5 การบรรจุและแตงตั้งครั้งแรก ใหใชประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดเปนการเรียกตัว
ผูมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีท่ีประกาศผลการสอบแขงขันไว

สําหรับการบรรจุและแตงตั้งในครั้งตอไป จะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันได
ตามลําดับท่ีท่ีจะไดรับการบรรจุเปนรายบุคคลทางไปรษณียโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีผูสอบแขงขันได
ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบสมัคร

13.6 ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ เม่ือไดรับหนังสือสงตัวไปปฏิบัติ หนาท่ี
ราชการ ณ สถานศึกษาแห ง ใดแลว  ตองไปรายงานตัว เข าปฏิบัติหน า ท่ีราชการตามกําหนดเวลา
ในหนังสือสงตัวนั้น หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุ

14. การยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
14.1 ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว
14.2 ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง
14.3 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนด
14.4 ผูนั้นไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได

/๑๔.๕ กรณีผูสอบแขงขันได…
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๑๔.๕ กรณีผูสอบแขงขันไดผูใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ตาม ขอ 14.3
และ 14.4 ไปแลว ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
อาจอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวตามเดิมอีกก็ได

1๔.๖ กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท้ังนี้ หากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวตองถูกเพิกถอน
คําสั่งบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได

1๔.๗ การดําเนินการสอบแขงขัน หากปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริต หรือ
ดําเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไมเปนธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาแกไข
หรือยกเลิกการสอบแขงขันได

๑๕. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑๕.๑ ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ

พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕.๒ ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หามสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อคลุม

หามใสรองเทาถุงเทาเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด
๑๕.๓ ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน พรอมบัตรประจําตัวสอบ ไปในวันสอบ และตอง

วางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะขณะท่ีทําการสอบ หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบ กรรมการกํากับหองสอบจะไม
อนุญาตใหเขาสอบ เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนท่ีแนชัดแลว จึงจะอนุญาตใหเขาสอบได

๑๕.๔ ผูเขาสอบตองไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมง เพ่ือพิสูจนตัวบุคคล
ผูใดไปไมทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน
ผูใดเขาหองสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแลว ๑๕ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุจําเปน ให
อยูในดุลยพินิจของประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต

๑๕.๕  ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบและลุกจากโตะท่ีนั่งสอบจนกวาจะหมด
เวลาสอบ

๑๕.๖ ผูเขาสอบรายใดท่ีสอบเสร็จกอน ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ
๑๕.๗ หากผูเขาสอบมีความคับของใจเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเห็นวาไมเปนธรรมแกตน ใหรีบแจง

ตอกรรมการกํากับหองสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขในทางท่ี
เหมาะสม การแจงหรือรองเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไมไดรับการพิจารณา

๑๕.๘ ผูเขาสอบผูใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไมไดรับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้น
๑๕.๙ อนุญาตใหผูเขาสอบนําเฉพาะปากกาและดินสอดํา  ข้ึนไปบนหองสอบเทานั้น

                      ๑๕.๑๐ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบใหนํายางลบ  เอกสารตาง ๆ  เชนกระดาษ  กระเปาตาง
ๆ กระเปาใสดินสอปากกา  ซองแวนตา  ซองโทรศัพท  โทรศัพทมือถือ  ขวดน้ําดื่ม  อุปกรณท่ีใชในการ
คํานวณทุกชนิดหรืออุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทุกชนิดทุกประเภท เขาไปในหองสอบ
โดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบจะปรับใหเปนตก  และจะถูกดําเนินการทางกฎหมายตอไป
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จํานวนตําแหนงวางและกลุมวิชาเอกท่ีประสงครับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๐
กศจ.สุพรรณบุรี

ท่ี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชา จํานวนตําแหนงวาง หมายเหตุ
๑ ภาษาไทย ๑๙
2 ภาษาอังกฤษ ๓๐
3 ภาษาจีน ๖
4 ภาษาเกาหลี ๑
5 คณิตศาสตร ๑๕
6 วิทยาศาสตรท่ัวไป ๑
๗ ชีววิทยา ๑
๘ ฟสิกส ๖
๙ สังคมศึกษา ๖

๑๐ ทัศนศิลป ๑
๑๑ นาฏศิลป ๑
๑๒ ดนตรีสากล ๑
๑๓ อุตสาหกรรมศิลป ๒
๑๔ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ๗
๑๕ ประถมศึกษา ๖
1๖ แนะแนว ๑
๑๗ บรรณารักษ ๒

รวมจํานวนตําแหนงวาง ๑๐๖



- ๑๐ -

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ )

1. กลุมวิชาภาษาไทย      จํานวน ๑๙ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1.1 ภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
1.4 วธิีสอนภาษาไทย
1.5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
1.6 ไทยคดีศึกษา
1.7 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.8 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.9 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1.1 – 1.8
1.10 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
๒. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓๐ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๒.1 ภาษาอังกฤษ
๒.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.3  การสอนภาษาอังกฤษ
๒.4  วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๒.5  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๒.6  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
๒.7 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
๒.8  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๒.9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒.10 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒.11 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
๒.12 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
๒.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
๒.14 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
๒.15 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
๒.16 การสอนวิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ (อังกฤษ)

/๒.17 วิชาเอกในแบบเอกคู…



- ๑๑ -

      ๒.17 วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกขอ ๒.1 – ๒.16

๒.18 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจาก
ประกาศรับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณาโดย
ใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชา
ท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
๓. กลุมวิชาภาษาจีน      จํานวน ๖ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๓.1 ภาษาจีน
๓.2 ภาษาจีนกลาง
๓.3 การสอนภาษาจีน
๓.4 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
๓.5 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
๓.6 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ ๓.1 – ๓.5
3.๗ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตาง

จากประกาศรับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑ
ในการพิจารณาโดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชา
ท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
๔. กลุมวิชาภาษาเกาหลี    จํานวน ๑ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
                ๔.๑ ภาษาเกาหลี
                ๔.๒ การสอนภาษาเกาหลี

       4.๓ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ท่ีกําหนดตามขอ 4.1 – 4.๒

๔.๔ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตาง
จากประกาศรับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑ
ในการพิจารณาโดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชา
ท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนงัสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
๕. กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน  ๑๕ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๕.1  คณิตศาสตร
๕.2  การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

/๕.3  คณิตศาสตรประยุกต…
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๕.3  คณิตศาสตรประยุกต
๕.๔  สถิติประยุกต
๕.๕ คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ
๕.๖ คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
๕.๗ การสอนคณิตศาสตร
๕.๘ คณิตศาสตรศึกษา
๕.๙ การศึกษาคณิตศาสตร
๕.1๐ สถิติคณิตศาสตร
๕.1๑ คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
๕.1๒  คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
๕.1๓ การวัดผลการศึกษา
๕.1๔ วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอกขอ  ๕.1 – ๕.1๓
๕.๑๕ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556
๖. กลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป      จํานวน ๑ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๖.1 วิทยาศาสตรท่ัวไป
๖.2 วิทยาศาสตร
๖.3 การสอนวิทยาศาสตร
๖.4 วิทยาศาสตรชีวภาพกายภาพ
๖.5 การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
๖.6 วิทยาศาสตรศึกษา
๖.7 การศึกษาวิทยาศาสตร
๖.8 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
๖.9 วิทยาศาสตร-ฟสิกส
๖.10 วิทยาศาสตร-เคมี
๖.11 วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
๖.12 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ  ๖.1 – ๖.11
๖.๑๓ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน
2556

/๗. กลุมวิชาเคมี…



- ๑๓ -

๗. กลุมวิชาชีววิทยา      จํานวน ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๗.1 ชีววิทยา
๗.2 วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
๗.3 การสอนชีววิทยา
๗.4 จุลชีววิทยา
๗.5 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
๗.6 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ ๗.1 – ๗.5
๗.๗ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนงัสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
๘. กลุมวิชาฟสิกส      จํานวน ๖ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๘.1 ฟสิกส
๘.2 การสอนฟสิกส
๘.3 การสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
๘.4 ฟสิกสประยุกต
๘.5 ฟสิกส-คณิตศาสตร
๘.6 วิทยาศาสตร-ฟสิกส
๘.7 การสอนวิทยาศาสตร-ฟสิกส
๘.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ ๘.1 –๘.7
๘.๙ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน 2556
๙. กลุมวิชาสังคมศึกษา จํานวน  ๖ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๙.1 สังคมศึกษา
๙.2 การสอนสังคมศึกษา
๙.๓ การสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
๙.๔  ประวัติศาสตร
๙.๕ ภูมิศาสตร

/๙.๖ การสอนสังคมศึกษา…



- ๑๔ -

๙.๖ การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๙.๗  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๙.๘ สังคมวิทยา
๙.๙ วัฒนธรรมศึกษา
๙.1๐ ไทยคดีศึกษา
๙.๑๑ สังคมสงเคราะหศาสตร
๙.1๒ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ ๙.1 – ๙.1๑
๙.1๓ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
1๐. กลุมวิชาทัศนศิลป จํานวน  ๑ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๐.1 ทัศนศิลป
๑๐.๒ จิตรกรรม
๑๐.๓ จิตรกรรมไทย
๑๐.๔ จิตรกรรมสากล
๑๐.๕ ประยุกตศิลปศึกษา
1๐.๖  ศิลปะ
1๐.๗  ศิลปศึกษา
1๐.๘  ศิลปไทย
1๐.๙  การสอนศิลปะ
1๐.๑๐  ศิลปกรรม
1๐.๑๐  ศิลปกรรมศึกษา
1๐.๑๒  ประติมากรรม
1๐.๑๓  ภาพพิมพ
1๐.๑๔  มัณฑนศิลป
1๐.1๕ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๐.1 – 1๐.1๔
1๐.1๖ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556

/1๑. กลุมวิชานาฎศิลป…



- ๑๕ -

1๑. กลุมวิชานาฎศิลป จํานวน  ๑ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๑.1 นาฏศิลป
1๑.2 นาฏยศิลป
1๑.3 นาฏยศาสตร
1๑.4 นาฏศิลปไทย
1๑.5 นาฏศิลปสากล
1๑.6 นาฏศิลปไทยศึกษา
1๑.7 นาฏศิลปและการละคร
1๑.8 นาฏศิลปสากลศึกษา
1๑.9 นาฏดุริยางคคีตศิลปศึกษา
1๑.10 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๑.1 – 1๑.9
1๑.11 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว ๗  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
1๒. กลุมวิชาดนตรีสากล จํานวน  ๑ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๒.1 ดนตรีสากล
1๒.2 ดุริยางคสากล
1๒.3 ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
1๒.4 ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
1๒.5 ดนตรีศึกษา
1๒.6 ดุริยางคศาสตร
1๒.7 ดุริยางคศาสตรสากล
1๒.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๒.1 – 1๒.7
1๒.9 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว ๗  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556

/1๓. กลุมวิชาอุตสาหกรรมศิลป…



- ๑๖ -

1๓. กลุมวิชาอุตสาหกรรมศิลป จํานวน  ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๓.๑. อุตสาหกรรมศิลป
1๓.๒ อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี
1๓.๓ การสอนอุตสาหกรรมศิลป
1๓.๔ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
1๓.๕ อุตสาหกรรมศึกษา
1๓.๖ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1๓.๗ การจัดการอุตสาหกรรม
1๓.๘ อุตสาหกรรมศิลปะ (ไฟฟา)
1๓.๙ วิศวกรรมอุตสาหการ
๑๓.๑๐ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๓.1 – 1๓.๙
                1๓.1๑ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
1๔. กลุมวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จํานวน  ๗ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๔.1 การศึกษาปฐมวัย
1๔.2 ปฐมวัยศึกษา
1๔.3 อนุบาลศึกษา
1๔.4 อนุบาล
1๔.5 การอนุบาลศึกษา
1๔.6 การปฐมวัยศึกษา
1๔.7  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอกตามขอ 1๔.1 - 1๔.6
                1๔.๘ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
1๕. กลุมวิชาประถมศึกษา   จํานวน   ๖ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๕.1  การประถมศึกษา
1๕.2 ประถมศึกษา
1๕.3 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๕.1 – 1๕.2
/๑๕.๔ หากหลักฐานการศึกษา…



- ๑๗ -

๑๕.๔ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ
รับสมัคใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556
๑๖. กลุมวิชาแนะแนว      จํานวน ๑ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๑๖.1 แนะแนว
๑๖.2 จิตวิทยาการแนะแนว
๑๖.3 แนะแนวการศึกษา
๑๖.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๖.5 จิตวิทยาการศึกษา
๑๖.6 จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
๑๖.7 การใหคําปรึกษาและการแนะแนว
๑๖.8 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ ๑๖.1 – ๑๖.7
๑๖.๙ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัครใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
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1๗. กลุมวิชาบรรณารักษ จํานวน  ๒ ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1๗.1 บรรณารักษศาสตร
1๗.2 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1๗.3 บรรณารักษ
1๗.4 หองสมุดโรงเรียน
1๗.5 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ท่ีกําหนดตามขอ 1๗.1 – 1๗.4
1๗.๖ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศ

รับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา
โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตอง
ไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันท่ี 18  เมษายน
2556



- ๑๘ –

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๐)

ภาค ก ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ๑๕๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู (๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
   ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน

     ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
     ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
     ๑.๔ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

 ๑.๔.๑ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ
 ๑.๔.๒ กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ๑.๔.๓ กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๑.๔.๔ กฎหมายเก่ียวกับระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๑.๔.๕ กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก
 ๑.๔.๖ กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

                      ๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมิไดกําหนดเพ่ิมเติม)

     ๑.๕ ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยเนนความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวย

๒. ความสามารถท่ัวไป ( ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
     ๒.๑ ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกับ

ตัวเลขและขอมูลตางๆ
     ๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ การสรุปความ

การตีความ การขยายความ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท
๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล

และอุปมาอุปไมย
   ๓. ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยใน
เรื่องตอไปนี้

๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู
๓.๒ มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ

/๓.๓ มาตรฐาน…



- ๑๙ -

๓.๓ มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
๓.๔ มาตรฐานดานการปฏิบัติตน
๓.๕ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( ๑๕๐ คะแนน )
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบ

ปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผูเรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

   ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง

๒. ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน) ใหทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยเก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ( ๕๐ คะแนน ) ใหประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ
โดยประเมินจาก

     ๑. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
     ๒. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา
     ๓. วุฒภิาวะทางอารมณ
     ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
     ๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ



- ๒๐ -

องคประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ
ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี  ๑  ป พ.ศ.๒๕๖๐
(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๐)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การตอบคําถามเก่ียวกับประวัติ

สวนตัวและประวัติการศึกษา
๒ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การแตงกาย กริยาทาทาง ทวงที

วาจาภาพ การสื่อสาร
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย

การประกอบคุณงามความดีตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแกปญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแกปญหานั้นให
เปนท่ียอมรับได

๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เจตคติและอุดมการณ

๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณและความคิด
สรางสรรค ท่ีมีตอวิชาชีพครู



- ๒๑ –

กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

๑. ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ภายในวันอังควรที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐
๒. รับสมัครสอบแขงขัน วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม - วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

(ไมเวนวนัหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิสอบแขงขัน ภายในวันจนัทรที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๐
๔. สอบขอเขียน

ภาค ก  ความรอบรู ความสามารถทั่วไป
              และความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
              และอุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวชิาชีพ

ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ภาค ข  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

วันเสารที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๐

วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๐

๕. สอบสัมภาษณ
ภาค ค  ความเหมาะสมกับตาํแหนงและวชิาชีพ วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐  เปนตนไป

๖. ประกาศผลการสอบแขงขัน ภายในวันศุกรที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐



- ๒๒ -

หนังสืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ขาราชการตามกฎหมายอ่ืน

สมัครสอบแขงขันเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                                        เขียนท่ี..............................................................................
                                                      วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ......................

เรื่อง  อนุญาตใหสมัครสอบแขงขัน
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ขาพเจา................................................................................................................................................
ตําแหนง..........................................................................................................................................................................
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (หรือเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแตงตั้ง)
อนุญาตให........................................................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................................................................................ซึ่งเปนขาราชการ/พนักงานใน
สังกัด...............................................................................................................................................................................
กรม..................................................................................................กระทรวง.................................................................
มาสมัครสอบแขงขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันท่ี มีนาคม  ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท้ังนี้  หาก..........................................................................................................................สอบแขงขันได
และมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ขาพเจายินยอมใหบุคคลดังกลาว โอน / ยาย มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามผลการสอบแขงขันไดโดยไมมีเงื่อนไขเม่ือสอบแขงขันได

(ลงชื่อ)……………………………………ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(................................................................)

ตําแหนง....................................................................






