
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 (2) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.6/316 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา                  
ที่  ศธ 5102.1/260 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 971 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2357 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่  6/2564                       
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ     
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

สอบแข่งขัน จำนวน 22 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 259 อัตรา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)  

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
     ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

 2.1 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรี             
(หลักสูตร 4 ปี) 
  2.2 รับ เงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรี                 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี)  
 2.3 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรี             
(หลักสูตร 5 ปี)  
 2.4 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท สำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรี              
(หลักสูตร 6 ปี) 
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    3. ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
                                ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
   3.1.1 มีสัญชาติไทย 
   3.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   3.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   3.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์          
ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
   3.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา 
   3.1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   3.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย          
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   3.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน          
ในหน่วยงานของรัฐ 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

3.2.1 มีวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ ไม่หลังวันรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก           
ที่รับสมัครสอบ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)  

 
/ หากปรากฎภายหลัง... 
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หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ      
รับสมัครสอบแข่งขัน และไม่ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และกฎหมายอื่น  ที่เก่ียวข้อง จะถือว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่ง      
ครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ 

3.2.2 ต้องมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ      
สำหรับกลุ่มวิชา หรือ ทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาพม่า ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร   
เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
  

  4. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน 
 4.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้ง
เดียว เท่านั้น เม่ือสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก ดังนั้น ผู้สมัครควรระมัดระวังและ  
ต้องละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตามประกาศรับสมัคร และตรวจสอบการรับ
สมัคร การพิมพ์ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจำตัว ประชาชน กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และการ Upload เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยระบบจะรับสมัคร
เฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น 

กรณีที่จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อ 4.8 
 4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และต้องสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
หากปรากฏว่า ผู้สมัคร สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก จะตัดสิทธิ การสอบแข่งขันทั้งหมด  
 4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิต                
การปฏิบัติการสอนไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกล่าว เพ่ือให้ผู้สมัครจัดทำ
รายละเอียดประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนใน ภาค ค เท่านั้ น อนึ่ง เมื่อระบุแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ 
 4.4 ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือ      
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสือจากผู้มีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้ง อนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้
ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนใน อันดับครูผู้ช่วย 
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ และในวันสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวัน
บรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด 
 4.๕ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก          
ที่สมัครสอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลัง   
วันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่  10 มิถุนายน ๒๕๖4 ทั้งนี้  การสำเร็จการศึกษา          
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ  
รับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง    
ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ 

/ 4.6 การสมัครสอบ... 
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 4.6 การสมัครสอบตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับ รอง                
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแสดงเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ                 
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 4.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ    
รับสมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลอันเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียม  ในการสมัครสอบครั้งนี้ 
 4.8 ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครสอบ
ที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไข และดาวน์โหลด (Download) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
สอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหา ได้ตั้งแต่วันที่รับทราบจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4 ไม่เกินเวลา    
16.30 น. หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น   
      4.9 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 
(Internet) หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบ
ในครั้งนี้ และจะไม่คืนเงินให้ 
 4.10 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ                
การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
 4.11 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรณีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้อง             
สิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบโดยเร็ว 
 4.12 หากผู้สมัครสอบพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่                
Call Center โทรศัพท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือทาง Line : 
@Thaijobjob 

 
5. วิธีการสมัครสอบ 

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัคร      
ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครที่ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ยกเว้น                
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.  
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5.1 ขั้นตอนการสมัครสอบ 
5.1.1  อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และข้ันตอนการกรอก 

ใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร 
5.1.2  เข้าไปในเว็บไซด์ https://obec64.thaijobjob.com กรอกข้อความในใบสมัครให้

ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

5.1.3  พิมพ์ใบสมัครสอบหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบ หัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน” ลงในกระดาษ (เอ ๔) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive 
เป็นต้น เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 

5.1.4  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ 
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้ที่หัวข้อ                
“ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน”  แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ  และ        
การยืนยันการสมคัรสอบในครั้งแรกได้ 

5.๒ ผู้สมัครสอบต้องอัพโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ  
5.2.1  เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพ่ือ “อัพโหลด 

(upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ืออัพโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใด ๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น JPG 
(หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามท่ีกำหนดจะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้) 

           ทั้งนี้   รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้ เข้าสอบสำหรับ        
ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้า     
ผู้กำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง 
จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้  

5.2.2  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
(1) ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 10 มิถุนายน 

2564 กรณีท่ีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร และจะต้องระบุ 
ชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย”  

(2) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำประกาศนียบัตร
คุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 

(3) กรณีที่ผู้สมัครสอบทำปริญญาบัตรฉบับจริงสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทน
ปริญญาบัตรที่สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

(4) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตร 
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(ป.บัณฑิต) ด้วย 
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5.2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  

ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (หากใบแสดงผลการเรียน 
เป็นภาษาอ่ืน ให้แนบใบแปลเป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้วย) 

(1) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำใบแสดงผลการเรียน               
ในระดับอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย 

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

5.2.4 การนับหน่วยกิต /กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564   

โดยกรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา 
หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ดังนี้  

 (1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วย
กิตในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต                            

(2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิต ใน
รายวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 หน่วย
กิต รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

(3) ตามหนั งสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุด ที่  ศธ 0206.6/316 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม 2564 กรณีกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศรับสมัคร ไม่ได้ครอบคลุม แต่มีความ
ใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชา/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก กรณีดังกล่าว ให้ กศจ.เป็นผู้วินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัคร
สอบแข่งขันหรือคัดเลือก ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด 

5.2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน 
5.2.6  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
5.2.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน       
วันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่
หมดอายุ ดังนี้ 

(1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศ 
ของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

(2) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว                   
อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
5.2.8  ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง

ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
5.2.9  หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม               

ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุ คลากร                   
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

/ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ... 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. http://qualification60.otepc.go.th โดยใส่รหัสผู้ใช้ : guest และ รหัสผ่าน : guest            
ในช่องที่กำหนด และกรอกข้อมูลคุณวุฒิที่ต้องการสืบค้นในช่อง search จากนั้นให้กดปุ่มค้นหา และกดปุ่ม       
หน้าคุณวุฒิทีต่้องการพิมพ์ และให้พิมพ์หน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นออกมา  

 
** กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้ Upload เอกสารประกอบการสมัครสอบข้างต้น จะไม่สามารถ

สมัครสอบได้ **  
โดยสำเนาเอกสารหลักฐานตาม (5.2.2) – (5.2.9) ให้อัพโหลด (Upload) ประเภทของไฟล์เป็น 

PDF  ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB)  
*** สำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”      

ลงช่ือ วันที่  กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร*** 
กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะไม่สามารถสมัครสอบได้ 

 

5.3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
5.3.1 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 (1) ทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้ งแต่วันที่                        
4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยนำแบบฟอร์ม              
การชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน(Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว 
 (2) ชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungthai Next 

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน Application “Krungthai Next” ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564               
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ภายในเวลา 22.00 น.) โดยให้ Scan Barcode หรือ QR Code หลังจากนั้นกด 
“ยืนยันการชำระเงิน” ใส่รหัส Krungthai Next ของท่าน เพ่ือทำรายการต่อและกด“เสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงผล
การชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ และให้ผู้สมัครพิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงิน จากเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 (3) ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำ
แบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน )                
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ภายในเวลา 22.00 น.) โดยเลือกประเภทบริการ 
“บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท (Company 
Code) และหมายเลขอ้างอิง (Ref 1 : เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก , Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน) ตามที่ระบุ           
ในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียม         
ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ 
เป็นหลักฐานด้วย ผู้ใดชำระเงินหลังวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ 

/ 5.3.2 ค่าธรรมเนียม... 

http://qualification60.otepc.go.th/
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5.3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต คิดสูงสุด                   
ไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร โดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้                
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.3.3 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนด               
เลขประจำตัวผู้สอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

5.3.4 กรณีผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ              
เลขประจำตัวผู้สอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 -564-006               
ภายในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบ  
ครั้งนี ้

 5.4 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
   ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
เรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบ ซี่งมีรายละเอียดตำแหน่ง กลุ่มวิชาที่สมัครสอบ วัน เวลา รูปถ่าย 
ผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 
https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และหัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” โดย
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  เพ่ือพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบลงใน
กระดาษขนาด A4 พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้เรียบร้อย โดยจะพิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ในวันถัดไปหลังการชำระเงิน   
    ทั้งนี้ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบถือเป็นเอกสารสำคัญท่ีต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการ 
เข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
แล้ว แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นความ
บกพร่อง ของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเช่นเดียวกัน 
 5.5 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย                
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพ่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวก           
ให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข (สอบข้อเขียน) 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด  และเฉพาะผู้สมัครสอบที่ ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ            
ตามวัน เวลา ที่กำหนดและถูกต้องแล้ว ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanpeo.go.th และ Facebook page : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบภาค ก และ ภาค ข (สอบข้อเขียน) เพื่อแสดง
ต่อผู้กำกับห้องสอบ 

7.๑  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต กรณีผู้สมัครสอบอัพโหลด (Upload) 
รูปถ่ายไม่สมบูรณ์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใด ๆ บนรูปถ่ายที่ถ่ายไว้    
ไม่เกิน 6 เดือน ขาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย 

/ 7.2 บัตรประจำตัว... 
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7.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล   

และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามใบสมัครสอบมาแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบเท่านั้น 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตารางสอบ ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00  -  11.30 น. 
เวลา 13.00  -  14.30 น. 
เวลา 15.30  -  16.30 น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00  -  11.30 น. 
เวลา 13.00  -  14.30 น. 
เวลา 15.30  -  16.00 น. 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอน 
ความรอบรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 
75 คะแนน 
25 คะแนน 

 

   สำหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

           9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 

เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก 
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanpeo.go.th  

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค            
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

สำหรับกำหนดวัน เวลา รายละเอียดการยื่นเอกสาร และสถานที่ประเมิน ภาค ค จะประกาศ
ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

10. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามประเภทวิชา 
หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
 กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาค ค มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับ  
ที่ดีกว่า 

/ 11. การตรวจกระดาษ... 
 



- 10 - 
11. การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล 

 11.1 จะตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 11.2 การทำข้อสอบในกระดาษคำตอบให้ใช้ดินสอดำชนิด 2B ขึ้นไป  

12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑2.๑  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนดสองปีนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภทกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่                
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑2.๒  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้รายใดออก
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
(๒)  ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง   
(๓)  ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
(๔)  ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ 

กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีตามข้อ ๑1.๒ (๓)  และข้อ ๑1.๒ (๔) 
ไปแล้ว ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเหตุอันสมควรอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามลำดับที่เดิมอีกก็ได้ 

๑2.๓ การดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และหากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ       
ใด ๆ  มิได ้

12.4 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ จะได้รับการบรรจุและแต่ งตั้ ง                    
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ              
และแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

12.5  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้               
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี              
หรือทางเว็บไซตส์ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanpeo.go.th  

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี                            
ผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

13. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุและแต่งตั้ง 
13.1  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี       

ผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 

 
/ 13.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ... 

 
 
 

http://www.kanpeo.go.th/
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13.๒  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน 

หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตาม
มาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

13.๓  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะทำหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร   

๑3.๔  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาใดตามที่กำหนด ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา           
ในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 

๑3.๕  ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีอยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง  
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสูงขึ้นในภายหลังไม่ได้ 

๑3.๖  สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม 
ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย 
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้ งนี้ การย้ายหรือการโอน เมื่อสอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

๑3.๗  หากตรวจสอบพบภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใด 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564   

       
 

   (นายธัญ  สายสุจริต) 
        ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

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

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชาภาษาจีน  (รหัส 05) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
    4.1  ภาษาจีน                                           
    4.๒  การสอนภาษาจีน 
    4.3  จีนศึกษา 
    4.4  การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 
    4.5  การแปลการล่ามภาษาจีน 
    4.6  การแปลและการล่ามภาษาจีน – ไทย 
    4.7  ภาษาจีนธุรกิจ 
    4.8  ภาษาจีนกลาง 
    4.9  จีนธุรกิจ 
    4.10  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
    4.11  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ  
    4.12  การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
     
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ที่มีวิชาเอกภาษาจนีเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 














































