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-ร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
......................................................................
ด้ ว ยคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
สั งกัด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนิ น การตามมาตรา 19 (4)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ประกอบกั บ คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 16/2560 ลงวั น ที่ 21 มี น าคม 2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 02 0 6 .6 /ว 14 ลงวั น ที่ 2 2 พฤษภ าคม 2 5 6 3 ห นั ง สื อ สำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภ า
ที่ ศธ 05102/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 971 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 2357 ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยอนุ มั ติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
จึงประกาศรับ สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย สั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย ตามรายละเอี ยดกลุ่ ม วิช า หรือ ทาง หรือสาขาวิ ช าเอกที่ เปิ ด รั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันรายละเอียดตามเอกสาร 1 และ เอกสาร 2 แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)
1.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
1.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
1.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 1๗,๖๙0 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ วไป ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
/(3) เป็นผู้เลื่อมใส...
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(3) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมห ากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรค
ตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6 ) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั กราชการ ถู ก สั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่ เป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส ำหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกเพราะกระทำผิ ด วินั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอืน่
(13) ไม่เป็ น ผู้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิ บัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ต้องเป็ นผู้สำเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ
วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ทั้งนี้ ผู้ สมั ครสอบแข่งขั นต้องได้รับใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพครู หรือหลั กฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุ ญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสื อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด โดยความเห็ น ชอบของ ก.ค.ศ. ต้ องได้ รั บใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ ครู หรื อ หลั กฐานที่ ใช้ แสดง
ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามที่ คุ รุ ส ภาออกให้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน อยู่ ก่ อ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็ น ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ วย และในวั นบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่วย ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพครู หรื อหลักฐานที่ ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
/3. วัน เวลา…
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3. วัน เวลา และขั้นตอนการสมัครสอบ
3 .1 ผู้ ป ระสงค์ จะสมั ครสอบ แข่ ง ขั น สาม ารถ สมั ค รได้ ท างระบ บ อิ น เตอ ร์ เ น็ ต
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยสมัคร
ทางเว็บไซต์ http://obec64.thaijobjob.com
3.2 ขั้ น ตอนการสมั ค รให้ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ศึ ก ษารายละเอี ย ดขั้ น ตอน วิ ธี ก ารสมั ค ร
ตามคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ เอกสาร 3 แนบท้ายประกาศนี้
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบ ดังนี้
4.1 รู ป ถ่ ายหน้ าตรงไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาดำ ไม่ มี ล วดลายใดๆบนรู ป ถ่ ายถ่ ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว ประเภทไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่หมดอายุ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัครสอบแข่งขัน
4.4 สำเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ สำเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ หนั งสื อ รั บ รองสิ ท ธิ หรือ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอน หรื อ เอกสารหลั ก ฐานที่ แสดงว่ า
ผ่ า นการตรวจสอบหรื อ อนุ มั ติ อ อกใบอนุ ญ าตจากคุ รุ ส ภาแล้ ว ตามหนั ง สื อ สำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
4.4.1 เอกสารแสดงข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ที่ พิ ม พ์ ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
4.4.2 หนั ง สื อ รั บ รองของคุ รุ ส ภา ที่ แ จ้ ง ว่ า ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.4.3 แบบขออนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ โดยไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
ตามแบบ 1 (คส.09.10) สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิช า หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
4.5 สำเนาปริญญาบั ตรระดั บปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณี ใช้หนังสื อรับรอง
คุณวุฒิให้ใช้เฉพาะผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ซึ่งหนังสือรับรองคุณวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตร
และสาขาวิ ช าเอกไว้ ชั ด เจน โดยต้ อ งระบุ ด้ ว ยว่ า “ได้ เรี ย นจบหลั ก สู ต รแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งรอการอนุ มั ติ
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รบั อนุมัตปิ ริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
4 .6 สำเน าระเบี ยน ผลการเรี ย นระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ฉบั บ ภ าษ าไท ย (transcript)
ทีร่ ะบุสาขาวิชาเอก
4.7 สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ถ้ามี)
4.8 สำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ยนประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ฉบั บ ภาษาไทย
(transcript) (ถ้ามี)
4.9 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จากสถาบั นการศึกษา กรณี คุ ณวุฒิ ที่ ผู้สมัครสอบแข่งขันนำมาใช้
สมั ครเป็ นคุณวุฒิ ซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณี หลักฐานการศึกษา มิได้ระบุ สาขาวิชาเอกที่ ศึกษาไว้
หรื อ ระบุ ไว้ แ ตกต่ า งจากประกาศรั บ สมั ค ร ให้ ร ะบุ ว่ าเป็ น คุ ณ วุ ฒิ ในกลุ่ ม วิ ช า หรื อ สาขาวิ ช าเอกนั้ น ๆ
เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครสอบแข่งขันในการพิจารณานับหน่วยกิต (ถ้ามี)
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4.10 สำเนาหลักฐานการรับรองคุณวุฒิ กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
4.11 สำเนาหนั ง สื อ หรื อ เอกสารที่ แสดงว่ า ก.ค.ศ.รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ และกำหนดเป็ น
คุณสมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ งข้ าราชการครูฯ ที่นำมาใช้ในการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ส มัครสอบแข่งขันสามารถ
ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. http://qualification60.otepc.go.th
โดยใส่ รหั ส ผู้ ใช้ : guest และ รหั ส ผ่ าน : guest ในช่ องที่ กำหนด และกรอกข้อมู ล คุณ วุฒิ ที่ต้ องการสื บค้ น
ในช่อง search จากนั้นให้กดปุ่มค้นหา และกดปุ่ม หน้าคุณวุฒิที่ต้องการพิมพ์ และให้พิมพ์หน้าจอที่แสดงผล
การสืบค้นออกมา
4.12 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหนังสือสำคั ญการเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบี ยน
สมรส กรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน
4.13 ใบรั บ รองแพทย์ อ อกโดยสถานพยาบาลของรั ฐ ไม่ เกิ น ๓๐ วัน ที่ แ สดงว่าไม่ เป็ น
โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.14 หนั งสื ออนุ ญาตจากผู้ มี อำนาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ สมั ครสอบแข่ งขั น และยิ นยอม
ให้ ย้ ายหรื อ โอนเมื่ อ สอบแข่ ง ขั น ได้ โดยให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย และรั บ เงิ น เดื อ น
ในอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
เอกสารหลักฐานที่ 4.2 - 4.14 ให้ รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่ ด้วยตนเองทุกฉบับ
ซึง่ เอกสารทุกรายการ ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัครสอบแข่งขัน ให้เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันสมัครสอบ
5. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงินจำนวน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4 ทั้งนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน ๓๐ บาท ขึ้นอยู่กับช่องทาง
การชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
5.1 เคาน์ เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลา
ทำการของธนาคาร
5.2 ผ่ านระบบอิ น เตอร์เน็ ต Krungthai Next ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ซึ่ งมี บั ญ ชี เงิน ฝากของ
ธนาคารกรุ งไทย จำกั ด (มหาชน) เข้ าแอปพลิ เคชั น Krungthai Next แล้ ว สแกน QR Code หลั งจากนั้ น
กดยืนยันการชำระเงิน ใส่รหัส Krungthai Next ของท่าน เพื่อทำรายการต่อ กดเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการ
ชำระเงิน เป็ น ไฟล์ รู ป ภาพ เป็ น อั น เสร็ จ ขั้ น ตอน โดยต้ อ งชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวั น ที่ 10
มิถุนายน 2564 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.3 ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มบี ัตร ATM
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง
ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริ การ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/
เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท (Company Code) และหมายเลขอ้างอิง (Ref1 :
เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก , Ref2 : เลขประจำตัวประชาชน)ตามที่ระบุในแบบฟอร์มชำระเงิน โดยต้องชำระเงิน
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2564 และให้ เก็ บ หลั ก ฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็ น
หลักฐานด้วย
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การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
เรี ยบร้อ ยแล้ วเท่ า นั้ น และได้ ด ำเนิ น การครบถ้ว นทุ ก ขั้ น ตอนและให้ เก็ บ หลั กฐานการชำระเงิน ไว้ เป็ น
หลักฐานด้วย ผู้ชำระเงินหลังวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ
ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับ เลขประจำตัวสอบ
ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02 257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ -ศุกร์
เวลา 08.30 – 17.30 น. หรื อ Line : @Thaijobjob ภายในวั น จั น ทร์ ที่ 21 มิ ถุ น ายน ๒๕๖ 4
(ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข) หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสละสิทธิ
ในการสอบครั้งนี้
6. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน
6.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
เพียงครั้งเดียว โดยระบบจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
เท่านั้ น และเมื่อสิ้นสุดวั นและเวลาการรับสมั ครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อ ความใด ๆ ได้ อีก ดังนั้น ผู้สมัคร
สอบแข่งขันจะต้องตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และการอัพโหลดเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์
6.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง กศจ.ใด กศจ.หนึ่ง หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และ/หรือ
สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิก ารสอบแข่งขัน
ทั้งหมด
6.3 ผู้ส มัครสอบแข่งขันจะต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิต
การปฏิ บั ติ ก ารสอนไว้ ในใบสมั ค ร ทั้ ง นี้ การระบุ ร ะดั บ การศึ ก ษาและระดั บ ชั้ น ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค ร
สอบแข่งขันจัดทำรายละเอียดประกอบการสอบสาธิตการปฏิบั ติการสอนใน ภาค ค เท่านั้น อนึ่ง เมื่อระบุแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
6.4 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ต้ อ งแจ้ งสถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างไปรษณี ย์ ไว้ในใบสมั ค ร
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรณี แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขัน จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสาครทราบโดยเร็ว
6.5 ผู้ ส มั ครสอบแข่ งขัน ซึ่งเป็น ข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ข้าราชการอื่ น
หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ ม าสอบแข่ ง ขั น และยิ น ยอมให้ ย้ า ยหรื อ โอน
เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้
ในประกาศรั บ สมั ค รสอบนี้ และในวั น สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งรั บ รองตนเองว่ า ในวั น บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
6.6 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้ น หากผู้ สมั ครสอบจงใจกรอกข้ อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
/6.7 ผู้สมัคร...

6
6.7 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอั น เกิดจากผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือตรวจสอบภายหลังพบว่า
ผู้ส มั ค รสอบแข่ งขั น รายใดเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศรั บ สมั ค รและตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี การ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
หรือสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แล้วแต่กรณี
และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครสอบแข่งขัน
จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6.8 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หรือทางการเคลื่ อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สมุทรสาคร จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแข่งขัน แจ้งไว้
ในใบสมัครและตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เห็นสมควร
6.9 หากผู้สมัครสอบแข่งขันพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้
ที่ Call Center โทรศั พ ท์ 02 257 7159 กด 3 ในวั น จั น ทร์ -วั น ศุ ก ร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
หรือ Line : @Thaijobjob ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาครจะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ
ภาค ข ภายในวั น จั น ทร์ ที่ 28 มิ ถุ น ายน 256 4 ณ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เลขที่ 2/3 หมู่ ที่ 8 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตำบลท่ า ทราย อำเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
และทางเว็บไซต์ www.skn-peo.go.th
8. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสาร 4 แนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก และ ภาค ข
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการสอบ ดังนี้
9.1 ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕64
เวลา 09.00 - 11.30 น.

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

100 คะแนน

เวลา 13.00 - 14.30 น.

ทักษะภาษาอังกฤษ

50 คะแนน

เวลา 15.30 - 16.30 น.

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50 คะแนน
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9.2 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 11.00 น.

มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาทีส่ อน(วิชาเอก)

100 คะแนน

เวลา 13.00 - 14.30 น.

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

75 คะแนน

เวลา 15.30 - 16.00 น.

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

25 คะแนน

และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สำหรั บ สถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ ท ราบในวั น ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข
เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ณ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เลขที่ 2/3 หมู่ ที่ 8 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตำบลท่ า ทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและทางเว็บไซต์ www.skn-peo.go.th ซึ่งผู้ มีสิ ทธิสอบ ภาค ค
ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
11. การประเมินภาค ค
การประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) กำหนดเกณฑ์การประเมิน และวิธีการให้ คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric)
โดยมีองค์ประกอบการประเมิน รายละเอียดตามเอกสาร 5 แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การประเมินภาค ค กำหนดให้ใช้ระยะเวลาประเมินไม่เกิน 45 นาที ต่อผู้สมัครหนึ่งราย
โดยการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20-25 นาที และจะจัดสอบให้ตรงกับระดับ
การศึกษาและระดับชั้นที่ผู้สมัครแสดงความประสงค์ไว้ในใบสมัคร
สำหรับวัน เวลา และสถานที่ การประเมิน ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
12. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ สอบแข่ งขันได้ ต้ องได้ คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ ละภาคไม่ ต่ ำกว่าร้ อยละหกสิ บ
โดยประกาศรายชื่ อผู้ สอบแข่ งขั นได้ เรี ยงลำดั บที่ ผู้ ที่ ได้ คะแนนรวมจากมากไปหาน้ อย แยกตามประเภทกลุ่ มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณี ที่ ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ได้ คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ ากั น ให้ ผู้ ที่ ได้ คะแนน
ภาค ค มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า
เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ในลำดั บ ที่ ดี ก ว่า หากยั งได้ ค ะแนน ภาค ข เท่ ากัน อี ก ให้ ผู้ ที่ ได้ รับ เลขประจำตั ว สอบก่ อ นเป็ น
ผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า
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13. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ด สมุ ท รสาคร จะขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ไม่ เกิ น สองปี
นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
14. การบรรจุและแต่งตัง้
14.1 ผู้ ส อบแข่งขัน ได้ จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ ในประกาศการขึ้นบัญ ชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีลำดับที่
สอบแข่งขันได้ที่ดีกว่า เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างก่อน
14.2 ปริ ญ ญาบั ตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสื อรั บ รองคุณ วุฒิ ต้องผ่ านการอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้ส มัครสอบแข่งขั น ได้รายใดมีคุณ วุฒิ ไม่ ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง หรือขาดคุณ สมบั ติ
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิม่ เติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
14.4 สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ห นั งสื อ อนุ ญ าตจากผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน นี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
14.5 การเรี ยกตั วผู้ สอบแข่ งขันได้ มารายงานตั วเพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ ง จะทำหนั งสื อเรี ยกตั ว
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ โดยตรงเป็ นรายบุ คคลตามลำดั บ ที่ ในประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ตามที่ อยู่ ที่ ป รากฏ
ในเอกสารการสมั คร โดยกำหนดวัน รายงานตัว ไม่น้ อยกว่าเจ็ ดวัน แต่ ไม่ เกิน สิ บ วัน นับ แต่วัน ประทั บ ตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
14.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ สถานศึกษาแห่ งใดแล้ว ต้ องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่ ง ตัวนั้ น
หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
15. การยกเลิกการขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมือ่ ผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้
15.๕ กรณี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ผู้ ใดถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ตาม ข้ อ 15.3
และ 15.4 ไปแล้ ว ถ้ า บั ญ ชี นั้ น ยั งไม่ ย กเลิ ก และมี เหตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
สมุทรสาคร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
/16. กรณี...
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16. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
กรณี ที่ ต รวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ส มั ค รรายใดเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ตามประกาศ
รับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ ขาดคุณ สมบั ติที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มอี ำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำเนินการ
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง แล้วแต่กรณี และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็น
เอกสารเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกดำเนินการทางอาญา
17. ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
คณะกรรมการศึกษาธิ การจั งหวั ดสมุท รสาคร ดำเนิน การสอบแข่งขัน โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และหากปรากฏว่ามี การทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด
อันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครจะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิก
การสอบในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายรัฐ

(นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ย์ ทองนวรัตน์)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
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เอกสาร ๑
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖4
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รหัสกลุม่ วิชา/
กลุม่ วิชา/ทาง/
ทาง/
สาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอก
01
คณิตศาสตร์
02
ภาษาไทย
03
ภาษาอังกฤษ
05
ภาษาจีน
16
ฟิสิกส์
20
สังคมศึกษา
27
พลศึกษา
28
ดนตรี
29
ดนตรีไทย
30
ดนตรีสากล
32
นาฏศิลป์
35
อุตสาหกรรมศิลป์
42
ศิลปะ
46
คอมพิวเตอร์
51
เกษตรกรรม
54
คหกรรม
55
คหกรรม(อาหาร)
56
ประถมศึกษา
57
ปฐมวัย
59
บรรณารักษ์
63
ธุรกิจศึกษา
66
โสตทัศนศึกษา
รวม

อัตราว่าง
11
34
22
2
2
1
6
4
2
2
1
3
2
7
2
1
1
17
28
1
1
1
151

อัตราเงินเดือน
1. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)
อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
2. สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทีม่ ีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
3. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
4. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 6 ปี)
อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

หมาย
เหตุ
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เอกสาร ๒
รายละเอียดคุณวุฒิ/ทาง/สาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
……..........................................
1. กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์
(6) การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(7) สถิติ
(8) สถิติคณิตศาสตร์
(9) สถิติศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
(12) คณิตศาสตร์สถิติ
(13) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (12)
2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) วิธสี อนภาษาไทย
(4) ภาษาและวรรณคดีไทย
(5) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(6) การสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
(7) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
(8) ภาษาไทยและการสื่อสาร
(9) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(10) วรรณคดีไทย
(11) ไทยศึกษา
(12) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
(13) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (12)

/3. กลุ่มวิชา…
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3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(4) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ)
(5) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(6) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(8) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(9) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(10) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(11) ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว
(12) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(13) วรรณคดีอังกฤษ
(14) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(16) อังกฤษธุรกิจ
(17) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(18) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (17)
4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
(1) ภาษาจีน
(2) การสอนภาษาจีน
(3) ภาษาจีนธุรกิจ
(4) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(5) การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
(6) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(7) ภาษาจีนกลาง
(8) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (7)
5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
(1) ฟิสิกส์
(2) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(3) การสอนฟิสิกส์
(4) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
(5) ฟิสิกส์ประยุกต์
(6) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (5)
/6. กลุ่มวิชา…
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6. กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
(1) สังคมศึกษา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(4) พัฒนาสังคม
(5) สังคมศาสตร์
(6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(7) ไทยคดีศึกษา
(8) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(9) ประวัติศาสตร์
(10) การสอนประวัติศาสตร์
(11) ภูมิศาสตร์
(12) ภูมิศาสตร์แผนที่
(13) วัฒนธรรมศึกษา
(14) การพัฒนาชุมชน
(15) รัฐศาสตร์
(16) รัฐประศาสนศาสตร์
(17) นิติศาสตร์
(18) พุทธศาสตร์
(19) ปรัชญา
(20) ปรัชญาและศาสนา
(21) จริยศาสตร์ศึกษา
(22) จริยศึกษา
(23) จริยศาสตร์
(24) รัฐศาสตร์(การปกครอง)
หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์” เป็นชื่อของวิชาเอก คือ วิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุชื่อ
ดังกล่าวไว้ชัดแจ้งในหลักฐานการสำเร็จ
(25) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (23)
7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา
(1) พลศึกษา
(2) การสอนพลศึกษา
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(4) การฝึกและการจัดการกีฬา
(5) สันทนาการ
(6) พลศึกษาและการสอนพลศึกษา
(7) ศึกษาศาสตร์พลศึกษา
(8) วิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
(9) พลานามัย
/(10) การออกกำลังกาย...
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(10) การออกกำลังกายและการกีฬา
(11) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
(12) การฝึกสอนกีฬา
(13) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
(14) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(15) การจัดการกีฬาและนันทนาการ
(16) วิชาในแบบเอกคู่ ทีม่ ีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (15)
8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี
(๑) ดนตรี
(2) ดนตรีศึกษา
(3) ศิลปกรรมดนตรี
(4) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาดนตรีศึกษา
(5) ศิลปกรรม(ดนตรี)
(6) ดนตรีพื้นบ้าน
(7) วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (6)
9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย
(1) ดนตรีไทย
(2) ดุริยางค์ไทย
(3) คีตศิลป์ไทย
(4) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
(๕) การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
(6) การสอนดนตรีไทย
(7) สังคีตศิลป์ไทย
(8) ศิลปะดนตรีไทย
(9) นาฏดนตรีไทย
(10) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย
(11) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
(12) ดุริยะศิลป์ (ดนตรีไทย)
(13) ดุริยางคศาสตร์ไทย
(14) ดุริยางคศิลป์ไทย
(15) วิชาในแบบเอกคู่ ทีม่ ีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (14)
10. กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
(1) ดนตรีสากล
(2) ดุริยางค์สากล
(3) คีตศิลป์สากล
(4) ดุริยางค์ศาสตร์ (ไทย-สากล)
/(5) ดุริยางค์...
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(5) ดุริยางค์ศิลป์
(6) ศึกษา-ดนตรีสากล
(7) การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
(8) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
(9) การสอนดุริยางคศึกษา
(10) วิชาในแบบเอกคู่ ทีม่ ีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (9)
11. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
(1) นาฏศิลป์
(2) นฤมิตศิลป์
(3) นาฏยศิลป์
(4) นาฏยศาสตร์
(5) นาฏศิลป์ไทย
(6) นาฏศิลป์สากล
(7) นาฏศิลป์ศึกษา
(8) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
(9) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(10) นาฏศิลป์และการละคร
(11) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
(12) ศิลปะการแสดง
(13) นาฏยศิลป์ไทย
(14) วิชาในแบบเอกคู่ ทีม่ ีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (13)
12. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
(๑) อุตสาหกรรมศิลป์
(๒) อุตสาหกรรม
(๓) อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
(๔) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
(5) อุตสาหกรรมศึกษา
(6) อุตสาหกรรมไฟฟ้า
(7) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(8) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
(9) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
(10) การออกแบบอุตสาหกรรม
(11) วิศวกรรมอุตสาหกรรม
(12) วิชาในแบบเอกคู่ ทีม่ ีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (๑) – (11)
/13. กลุ่มวิชา...

16
13. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ
(๑) ศิลปะ
(๒) ศิลปศึกษา
(๓) ศิลปไทย
(๔) ศิลปะไทย
(๕) ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
(6) ประติมากรรม
(7) การสอนศิลปะ
(8) วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (1)-(7)
14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(4) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(6) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(9) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(10) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(11) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(12) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(13) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(14) คอมพิวเตอร์และสถิติ
(15) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(16) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
(17) คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา
(18) วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (1)-(17)
15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร
(๑) เกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป
(๒) เกษตรหรือเกษตรศาสตร์
(๓) เกษตรกรรม
(๔) เกษตรศึกษา
(๕) ศึกษาศาสตร์ – เกษตร
(๖) การสอนวิชาเกษตรศาสตร์
/(๗) ครุศาสตร์เกษตร...
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(๗) ครุศาสตร์เกษตร
(๘) พัฒนาการเกษตร
(๙) ส่งเสริมการเกษตร
(๑๐) บริหารธุรกิจการเกษตร
(๑๑) เทคโนโลยีการผลิตพืช
(๑๒) เทคโนโลยีการเกษตร
(๑๓) การส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร
(๑๔) เกษตร (พืชกรรม)
(๑๕) เกษตร (สัตวบาล)
(๑6) เกษตร (สัตวศาสตร์)
(17) การประมง
(18) พืชสวน
(19) พืชไร่
(20) วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (1)-(19)
16. กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม
(1) คหกรรม
(2) คหกรรมศาสตร์
(3) คหกรรมศิลป์
(4) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(5) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(6) ศึกษาศาสตร์-คหกรรม
(7) คหกรรมทั่วไป
(8) วิชาในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ (1)-(7)
17. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม (อาหาร)
(1) คหกรรม (อาหาร)
(2) อาหารและโภชนา
(3) คหกรรมศึกษา-อาหารและโภชนา
(4) วิทยาศาสตร์การอาหาร
(5) เทคโนโลยีการอาหาร
(6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(7) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา
(8) โภชนาวิทยา
(9) โภชนาศาสตร์
(10) โภชนาการชุมชน

/18. กลุ่มวิชา...
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18. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) การประถมศึกษา
(3) การศึกษาประถมศึกษา
(4) การสอนประถมศึกษา
(5) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (4)
19. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
(1) ปฐมวัย
(2) ปฐมวัยศึกษา
(3) การศึกษาปฐมวัย
(4) การปฐมวัยศึกษา
(5) การสอนปฐมวัย
(6) การอนุบาลศึกษา
(7) อนุบาลศึกษา
(8) อนุบาล
(9) การปฐมวัย
(10) การพัฒนาปฐมวัย
(11) การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(12) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1) – (11)
20. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์
(๑) บรรณารักษ์
(๒) บรรณารักษศาสตร์
(๓) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(๔) สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
(๕) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
(๖) สารสนเทศศาสตร์
(๗) สารนิเทศศึกษา
(๘) ห้องสมุดโรงเรียน
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1)-(8)
21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกธุรกิจศึกษา
(1) ธุรกิจศึกษา
(2) การจัดการทั่วไป
/(3) การจัดการ…
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(3) การจัดการ
(4) บริหารธุรกิจ
(5) การตลาด
(6) บัญชี
(7) วิทยาการการจัดการ
(8) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1)-(7)
22. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกโสตทัศนศึกษา
(1) โสตทัศนศึกษา
(2) เทคโนโลยีทางการศึกษา
(3) เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(4) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
(5) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(6) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(7) เทคโนโลยีศึกษาและสื่อสาร
(8) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ (1)-(9)
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครคัดเลือกระบุสาขา/วิชาเอกที่แตกต่างจากประกาศ ให้นับหน่วยกิต รายวิชา ดังนี้
๑. ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆในระดับ ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐
หน่วยกิต และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
3. กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซ่ึงไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรื อกรณี ห ลั กฐานการศึก ษา มิได้ร ะบุ ส าขาวิช าเอกที่ ศึ กษาไว้ หรือระบุ ไว้แ ตกต่ า งจากประกาศรับ สมัค ร
ให้ผ้สู มัครนำใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งระบุวา่ เป็นคุณวุฒิในกลุ่มวิชา
หรือสาขาวิชาเอกนั้นๆ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต
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เอกสาร 3
คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ (สำหรับผู้สมัครออนไลน์)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เอกสาร 4
รายละเอียดหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖4
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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เอกสาร 5
การประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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