
                     
 
  
 

ประกาศสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูผู้สอน 

                                            ------------------------------------------- 
   ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูผู้สอน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง 
การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7604 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ 
ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตําแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
 1.2 ชื่อตําแหน่ง ครูผูส้อน 
 1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1.3.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  1.3.2 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
  1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
  1.3.6 ปฏิบัติงานและประสานงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
      1.4 อัตราว่าง จํานวน 24 อัตรา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี 
      1.5 ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท 
      1.6 สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
      1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งน้ีต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง  
      ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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2. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง่ของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คณุสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 ต้องมีคณุสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   (1) มีสญัชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบั 
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ใน 
หน่วยงานของรัฐ 
  2.1.2 ไม่เป็นผูม้ีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 
  2.1.3 เป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
  2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิวิชาเอก 
ที่นํามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 หนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
  2.2.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ 
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันทําสัญญาจ้าง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 
  2.2.3 กรณีผู้สมัครนําคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ให้มีหนังสือ
รับรองหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครนําคุณวุฒิของสถาบันการศึกษานั้นมาสมัคร ว่าได้ศึกษาครบ 30 หน่วยกิต 
ในกลุ่มสาขาวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีสมัคร แนบในวันที่สมัครด้วย 
  2.2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ย ื่นใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศ พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง
ด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุม 1 (อาคาร 2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)  

    3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร  
     1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตําดํา ขนาด 1×1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

จาํนวน 4 รูป และต้องเป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน (ห้ามใช้รูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา) 
 2. ปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ฉบับจริงพร้อม

สําเนา จํานวน 1 ฉบับ สําหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิอนุปริญญาหรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เป็นหลักสูตรต่อเน่ืองเพ่ือสมัคร
เรียนปริญญาตรี ให้นําวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการสมัครคัดเลือกด้วย  

 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับ
ข้าราชการครู ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ สําหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิอนุปริญญาหรือวุฒิการศึกษาอ่ืนที่เป็น
หลักสูตรต่อเน่ือง เพ่ือสมัครเรียนปริญญาตรี ให้นําวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการสมัครคัดเลือกด้วย  
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 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 

ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจาก   
คุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อน
หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

 5. บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 6. สําเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
 8. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) 

ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 9. หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน 

ในการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริงพร้อมสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ  
 (สําหรับเอกสารฉบับจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะคืนให้ผู้สมัคร ยกเว้นใบรับรองแพทย์) 
 

 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
  1. ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบ จํานวนคนละ 300 บาท  
  2. เมื่อได้ย่ืนใบสมัครสอบและได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง     
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา    
และเลือกสรร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันทั้งหมด 
  การสมัครเข้ารับการเลือกสรรที่เป็นโมฆะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จะไม่คืนค่าสมัคร และผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการสรรหา และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และทางเว็บไซต์ www.korat3.go.th และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติต่างไปจากท่ีกําหนดตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สมรรถนะ 
บุคลิกภาพ ทักษะ และการสื่อสาร ดังน้ี  
 

วัน / เวลา หลักเกณฑ์เลอืกสรร คะแนนเต็ม 
(150 คะแนน) 

วิธีการประเมิน

วันที่ 12 กันยายน 2563 
ภาค ก 
    09.00 – 10.00 น. 
ภาค ข 
    11.00 – 12.00 น. 
ภาค ค 
    13.30 น. เป็นต้นไป 

 
 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
50 
 

50 
 

50 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมทุกภาคแล้ว
จะต้องได้คะแนนทุกภาครวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลําดับที่ผู้ที่ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก 
      กรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยัง
ได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า   
  2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในกลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 

7. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  สํา นักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3 จะประกาศราย ช่ือ 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 และทางเว็บไซต์ www.korat3.go.th 
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8. การจัดทําสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
  8.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามข้อ 6 มารายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้าง โดยเรียกตามลําดับที่ที่คัดเลือกได้โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็น
การเรียกตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทําสัญญาจ้างให้ครบตามจํานวนอัตราว่างที่ประกาศไว้ ในวันที่ 21 กันยายน 2563  
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
  8.2 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่คัดเลือกได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัคร จะไม่พิจารณาการทําสัญญาจ้าง หรือสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  8.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้
ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าช่วงเวลาใดของการรับสมัครคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือมีการรับรองคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่
ควรแจ้งให้ทราบ จะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2563   

 
 

(นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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รายละเอียดคณุวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรร 
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูผูส้อน  

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2563) 

 

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

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปดิรับสมัคร 
 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนตําแหน่งว่าง
1 ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 
2 ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ 1 
3 ครูผู้สอน เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 
4 ครูผู้สอน ปฐมวัย 5 
5 ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 5 
6 ครูผู้สอน ศิลปศึกษา 2 
7 ครูผู้สอน ดนตรีศึกษา 1 
8 ครูผู้สอน ภาษาไทย 2 
9 ครูผู้สอน พลศึกษา 1 
10 ครูผู้สอน สังคมศึกษา 3 
11 ครูผู้สอน นาฏศิลป์ 1 
  รวม 24 
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รายละเอียดคณุวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรร 
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูผูส้อน  

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563) 

 

ลําดับ 
ที่ 

โรงเรียน อําเภอ เลขที่
ตําแหน่ง 

วิชาเอก หมายเหตุ

1 แหลมรวกบํารงุ ปักธงชัย พ303062 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
2 บ้านหลุมเงิน ปักธงชัย พ302993 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
3 บ้านพันธ์สงวน ปักธงชัย พ302942 วิทยาศาสตร์  
4 วัดทุ่งจาน ปักธงชัย พ302922 เทคโนโลยีทางการศึกษา  
5 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา ปักธงชัย พ302987 สังคมศึกษา  
6 บ้านโปร่งสนวน ครบุรี พ302927 สังคมศึกษา  
7 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ครบุรี พ303069 สังคมศึกษา  
8 บ้านโคกสะอาด ครบุรี พ302926 ปฐมวัย  
9 บ้านหนองไผ่ใหญ ่ เสิงสาง พ302986 ปฐมวัย  
10 วัดมกุฎไทยาราม ปักธงชัย พ302933 ปฐมวัย  
11 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ปักธงชัย พ303047 ปฐมวัย  
12 บ้านยางกระทุง ปักธงชัย พ302955 ปฐมวัย  
13 บ้านบุยายแลบ ครบุรี พ302959 ภาษาไทย  
14 บ้านราษฎร์สามัคค ี เสิงสาง พ302989 ภาษาไทย  
15 บ้านคลองเตย ปักธงชัย พ302954 ภาษาอังกฤษ  
16 บ้านหนองนมนาง ปักธงชัย พ303071 ภาษาอังกฤษ  
17 บ้านบุหัวช้าง ปักธงชัย พ302948 ภาษาอังกฤษ  
18 บ้านหนองโสมง วังนํ้าเขียว พ302931 ภาษาอังกฤษ  
19 บ้านราษฎร์สามัคค ี เสิงสาง พ302979 ภาษาอังกฤษ  
20 บ้านดอนแขวนประชานุกูล เสิงสาง พ302932 ศิลปศึกษา  
21 บ้านอังโกน-ห้วยทราย ครบุรี พ302939 ศิลปศึกษา  
22 บ้านวังนํ้าเขียว วังนํ้าเขียว พ302935 ดนตรีศึกษา  
23 บ้านดอนกรูด ครบุรี พ302966 พลศึกษา  
24 บ้านหนองกก ปักธงชัย พ303044 นาฏศิลป์  
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ปฏิทินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

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

ประกาศรับสมคัร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 

รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ วันที่ 12 กันยายน 2563 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

ทําสัญญาจ้าง วันที่ 21 กันยายน 2563 
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หลักสูตรการคดัเลือกบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผูส้อน 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

************************************ 

1. ความรูค้วามสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังน้ี 
 1.1 ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี (คะแนน 30 คะแนน) 
  - สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมอืง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  - นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  - กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 

 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 1.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ใหท้ดสอบใน
เรื่องต่อไปน้ี (คะแนน 20 คะแนน) 
  - วินัยและการรักษาวินัย 
  - คุณธรรม จรยิธรรม 
  - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังน้ี 
 2.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี (คะแนน 20 คะแนน) 
  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  - หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
  - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  - การพัฒนาผู้เรียน 
  - การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  - การวิจัยทางการศึกษา 
  - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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 2.2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเน้ือหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร (คะแนน 30 คะแนน) 
3. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 3.2 ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 
 3.3 การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์  
 3.4 บุคลิกลักษณะ และการสื่อสาร 
 3.5 เจตคติ อุดมการณ์ 
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บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ/กลุม่วิชาทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดคัดเลือกบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั่วไป ตําแหนง่ครผูู้สอน 

(แนบท้ายประกาศสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563) 

********************************** 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป รหัสวิชา (11) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   1.1 วิทยาศาสตร์     1.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   1.3 การสอนวิทยาศาสตร์    1.4 วิทยาศาสตร์ศึกษา 
   1.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ   1.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   1.7 วิทยาศาสตร์กายภาพ    1.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ   
   1.9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    1.10 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   1.11 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม   1.12 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม   
   1.13 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ   1.14 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
   1.15 การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
   1.16 กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1.1 – 1.15 
 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา (12) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   2.1 วิทยาศาสตร์     2.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   2.3 วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป   2.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
   2.5 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ   2.6 การสอนวิทยาศาสตร์ 
   2.7 การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  2.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   2.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   2.10 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
   2.11 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ   2.12 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส ์
   2.13 วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 2.14 การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
   2.15 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.16 วิทยาศาสตร์การศึกษา 
   2.17 เคมทีัว่ไป     2.18 เคม ี
   2.19 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา   2.20 การสอนเคมี 
   2.21 เคมีศกึษา     2.22 เคมีเทคนิค 
   2.23 ชีวเคม ี      2.24 อินทรีย์เคม ี
   2.25 วัสดุศาสตร ์     2.26 ชีววิทยา 
   2.27 การสอนชีววิทยา     2.28 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
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   2.29 จุลชีววิทยา     2.30 พันธุศาสตร์ 
   2.31 พฤกษศาสตร์     2.32 สัตววิทยา 
   2.33 ชีววิทยาทั่วไป     2.34 ชีววิทยาประยุกต์ 
   2.35 ฟิสิกส ์      2.36 การสอนฟิสิกส ์
   2.37 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา   2.38 ฟิสิกส์ประยุกต์ 
   2.39 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา    2.40 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   2.41 วิศวกรรมเคม ี     2.42 เคมีวิเคราะห์ 
   2.43 เทคโนโลยีชีวภาพ     2.44 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
   2.45 คณิตศาสตร์ – เคม ี    2.46 คณิตศาสตร์ – ฟิสกิส ์
   2.47 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   2.48 การสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
   2.49 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   2.50 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   2.51 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป   2.52 สาขาวิชาเคมี 
   2.53 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    2.54 สาขาวิชาชีววิทยา 
   2.55 สาขาวิชาฟิสิกส์     2.56 วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
   2.57 วิชาเอกวิทยาศาสตร์    2.58 วิทยาศาสตร์ – เคม ี
   2.59 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์    2.60 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ – เคมี 
   2.61 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา   2.62 วิทยาศาสตร์ศึกษา 
   2.63 กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 2.1 – 2.62 
 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา รหัสวิชา (13) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   3.1 โสตทัศนศึกษา     3.2 เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  3.4 เทคโนโลยีการศึกษา 
   3.5 การสื่อสารมวลชนหรอืการสื่อสารมวลชนทั่วไป 3.6 บริการสื่อการศึกษา  
   3.7 คอมพิวเตอร์     3.8 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   3.9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     3.10 ธุรกิจคอมพิวเตอร์   
   3.11 คอมพิวเตอร์ศึกษา    3.12 ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
   3.13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    3.14 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   3.15 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   3.16 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   3.17 การประมวลผลข้อมลูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.18 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
   3.19 ระบบสารสนเทศ     3.20 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   3.21 ระบบสารสนเทศการจัดการ   3.22 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3.23 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์   3.24 เทคโนโลยีการศึกษา 
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   3.25 สารสนเทศสํานักงาน    3.26 สารสนเทศศาสตร ์
   3.27 สารสนเทศศึกษา     3.28 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3.29 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์    3.30 คอมพิวเตอร์อาร์ต 
   3.31 ระบบและการจัดการสารสนเทศ 
   3.32 กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 3.1 – 3.31 
 
4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหสัวิชา (14) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   4.1 สังคมศึกษา     4.2 การสอนสงัคมศึกษา 
   4.3 ประวัติศาสตร์     4.4 ภูมิศาสตร์ 
   4.5 การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  4.6 สังคมศาสตร์ 
   4.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   4.8 สังคมศาสตร์การพัฒนา 
   4.9 พัฒนาสังคม     4.10 วัฒนธรรมศึกษา 
   4.11 การพัฒนาชุมชน     4.12 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
   4.13 รฐัศาสตร์     4.14 รัฐประศาสนศาสตร์ 
   4.15 การสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  4.16 เศรษฐศาสตร์ 
   4.17 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   4.18 สหวิทยาการสังคมศาสตร์   
   4.19 ไทยคดีศึกษา 
   4.20 กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ี่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 4.1 – 4.19 
 
5. กลุ่มวิชาปฐมวัย (15) 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก 
    5.1 การศึกษาปฐมวัย     5.2 ปฐมวัยศึกษา 
    5.3 การปฐมวัยศึกษา     5.4 การอนุบาล 
    5.5 การอนุบาลศึกษา     5.6 การปฐมวัย 
    5.7 อนุบาลศึกษา     5.8 ปฐมวัย 
    5.9 การศึกษาอนุบาล 
    5.10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 5.1 – 5.9  
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6. กลุ่มวิชาภาษาไทย (16) 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก 
    6.1 ภาษาไทย     6.2 ภาษาและวรรณคดีไทย 
    6.3 การสอนภาษาไทย     6.4 วรรณคดีไทย 
    6.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย    6.6 ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
    6.7 วิธีสอนภาษาไทย     6.8 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    6.9 ไทยศึกษา     6.10 ไทยคดีศึกษา 
    6.11 ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา 
    6.12 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามช่ือ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 6.1 – 6.11 
 
7. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา (17) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   7.1 ภาษาอังกฤษ     7.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
   7.3 วรรณคดีภาษาอังกฤษ    7.4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
   7.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   7.6 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
   7.7 ภาษาอังกฤษธุรกิจ     7.8 ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
   7.9 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ    7.10 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
   7.11 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) 7.12 วิธีสอนภาษาอังกฤษ    
   7.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  7.14 ภาษาอังกฤษช้ันสูง     
   7.15 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 7.16 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ    
   7.17 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
   7.18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 7.1 – 7.17 
 
8. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา (18) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   8.1 ศิลปะ      8.2 ศิลปศึกษา 
   8.3 ศิลปไทย      8.4 ศิลปะไทย 
   8.5 ศิลปกรรม      8.6 ศิลปกรรมศึกษา 
   8.7 การสอนศิลปะ     8.8 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 
   8.9 จิตรกรรม      8.10 ทัศนศิลป์ 
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   8.11 ศิลปะตกแต่ง     8.12 ประยุกต์ศิลปศึกษา 
   8.13 ศิลปวิจารณ์     8.14 ภาพพิมพ์ 
   8.15 ประติมากรรม     8.16 นิเทศศิลป์ 
   8.17 วิจิตรศิลป์     8.18 ออกแบบทัศนศิลป์   
   8.19 นฤมิตศิลป์     8.20 สื่อนฤมิต 
   8.21 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างเขียน)    8.22 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างรัก) 
   8.23 ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย   
   8.24 ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย 
   8.25 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามช่ือใน
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 8.1 – 8.24 
 
9. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา รหัสวิชา (19) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   9.1 ดนตรี      9.2 ดนตรีศึกษา 
   9.3 การสอนดุริยางคศึกษา    9.4 การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ 
   9.5 ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา   9.6 ดุริยางค์ไทย    
   9.7 ดุริยางค์ศิลป์     9.8 ดุริยางค์ศาสตร์ 
   9.9 ดนตรีสากล     9.10 ดุริยางค์สากล 
   9.11 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา    9.12 ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส) 
   9.13 ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)    9.14 ดนตรีไทย     
   9.15 ดนตรีศึกษา     9.16 ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 
   9.17 ดนตรีไทยสมัยนิยม    9.18 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
   9.19 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    9.20 ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ   
   9.21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 9.1 – 9.20 
 
10. กลุ่มวิชาพลศึกษา รหัสวิชา (20) 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
   10.1 พลศึกษา      10.2 การสอนพลศึกษา 
   10.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา    10.4 การฝึกและการจัดการกีฬา 
   10.5 สันทนาการ     10.6 นันทนาการ 
   10.7 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   10.8 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 
   10.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 10.1 – 10.8 
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11. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ รหัสวิชา (21) 
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
     11.1 นาฏศิลป์     11.2 นาฏศิลป์ไทย 
     11.3 นาฏศิลป์สากล     11.4 นาฏศาสตร์ 
     11.5 นาฏศิลป์ไทยศึกษา    11.6 นาฏศิลป์ศึกษา 
     11.7 นาฏศิลป์และการละคร 
     11.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 11.1 – 11.7 
 
   อน่ึง วิชาเอกให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาเอก ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือทาง
ดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   กรณีผู้สมัครสอบแข่งขั้นนําหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจํานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังน้ี 
   1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาน้ันๆ 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 
  ทั้งน้ี แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1 และ 2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าเกรด C 
 
 
 
 


