
การสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุและแต่งต ัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 

เป็นขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครผููช่้วย 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 



การสอบแข่งขนั 

หนงัสอืส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 

ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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คุณสมบตัิ 

ผูส้มคัร 

คุณสมบติัท ัว่ไปตามมาตรา 30 

 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
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บทบาทของ สพฐ.  
 

ก าหนดสดัสว่นจ านวนต าแหน่งว่าง 

ก าหนดวนั เวลา ในการสอบแข่งขนั 

ก ากบั ติดตามการสอบแข่งขนั 
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สมคัรสอบไดเ้พยีงแห่งเดยีว 

หากสมคัรเกนิกว่าหนึง่แห่ง 

จะตดัสทิธ์ิการสอบแข่งขนัท ัง้หมด 
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หลกัสตูร 

 
 

 

ภาค ก  ความรอบรู ้ความสามารถท ัว่ไป และความรูค้วามเขา้ใจ 

          เกีย่วกบัคุณธรรม จรยิธรรมและอดุมการณข์องความเป็นคร ู 

          มาตรฐานวิชาชพีทางการศกึษา และมาตรฐานการศกึษา 

          ข ัน้พื้นฐาน  (150 คะแนน)   

 
ภาค ข  ความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (150 คะแนน) 

 

ภาค ค  ความเหมาะกบัต าแหน่งและวิชาชพี (50 คะแนน) 
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         บทบาทของ กศจ. 

ก าหนดกลุ่มวิชา หรอืทาง หรอืสาขาวิชาเอก 

รวมกลุ่มกนัในพื้นท่ีเขตตรวจราชการของ 

กระทรวงศกึษาธิการด าเนนิการใหส้ถาบนัอุดมศกึษา 

ท่ีเห็นสมควรเป็นผูด้ าเนนิการเกีย่วกบัการออกขอ้สอบ  

ก าหนดองคป์ระกอบและคะแนนการประเมิน ภาค ค    
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เกณฑก์ารตดัสนิ 

ตอ้งไดค้ะแนนภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค  

แต่ละภาค 

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 60 จงึจะเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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การประกาศรายชือ่ผูส้อบได ้

ใหป้ระกาศรายชือ่ผูส้อบแข่งขนัไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนน 

แต่ละภาคไม่ต า่กว่ารอ้ยละหกสบิ โดยใหเ้รียงล าดบัท่ี 

ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมจากมากไปหานอ้ย แยกตามกลุ่มวิชา  

หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
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อายุการขึ้นบญัชี 2 ปี 

เวน้แต่  มีการประกาศขึ้นบญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้

 ในคุณวุฒ ิกลุ่มวิชา หรอืทาง หรอืสาขาวิชาเดยีวกนัคร ัง้

ใหม่ บญัชเีดมิเป็นอนัยกเลกิ 
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แนวปฏบิตัิการนบัหน่วยกติ      

ตามหนงัสอืส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7 

ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2556 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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ใหน้บัหน่วยกิต : กรณหีลกัฐานการศกึษา มิไดร้ะบสุาขาวิชาเอก 

ท่ีศกึษาไว ้หรอื ระบไุวแ้ตกต่างจากประกาศรบัสมคัร ใหน้บัหน่วยกติ 

จากรายวิชาท่ีศกึษาตาม Transcript ทัง้หมด ดงันี้ 
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1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี และ 

   หลกัสตูร 5 ปี ตอ้งศึกษาเนื้อหาวิชาน ัน้ ๆ  

   ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
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2. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 2 ปี หลกัสตูรต่อเน่ือง  

   ตอ้งศึกษาเนื้อหาวิชาน ัน้ ๆ ในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกว่า  

   20 หน่วยกิต และในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

   ไดไ้ม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
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ทัง้นี้ แต่ละเนื้อหาวิชาท่ีไดศ้กึษาตาม ขอ้ 1 และขอ้ 2 

จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่ต า่กว่าเกรด C 



การขอใชบ้ญัชผูีส้อบแข่งขนัได ้

ต าแหน่งครผููช่้วย 

ตามหนงัสอืส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 3 

ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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ก.ค.ศ. ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ และ คปภ. ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ กศจ. ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้บัญชี 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ดังนี้ 

๑. ให้ กศจ. รวมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วยปี ๒๕๕๘ 
เป็นบัญชีของ กศจ. อีกหนึ่งบัญชี 

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ยังมีสิทธิ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ 
ในล าดับที่เดิมในบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและอายุบัญชีเท่าเดิม 
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๓.  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีของ กศจ. มีอายุการข้ึนบัญชี
เท่ากับอายุบัญชีเดิม 

๔. ให้ กศจ. แจ้งไปยังผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังคงขึ้นบัญชีอยู่ในบัญชี  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ว่า ถ้าประสงค์จะมาอยู่ในบัญชีรวมของจังหวัด ให้มาเข้ารับการ
ประ เมิ น  โ ดยการสอบสาขาหรื อวิ ช า เอกและกา รสั ม ภาษณ์ 
เพ่ือจัดล าดับที่ใหม่  
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๕. ให้ กศจ. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) กรณีเขตพื้นที่การศึกษาใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นั้น  

ส าหรับบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ใหบ้รรจุและแต่งตั้งได้เฉพาะจังหวัดที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานั้น   
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(๒) กรณีเขตพ้ืนที่การศึกษาใดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่เดิม หรือมีแต่เรียกจนหมด
บัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิกแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  

(๒.๑) ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีรายชื่อ 
ผูส้อบแข่งขันได้จากบัญชีของ กศจ.  
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(๒.๒) หากไม่มีบัญชีของ กศจ. ให้ขอใช้บัญชีรายชื่อ 
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของ กศจ. อื่นที่มีพื้นที่ใกล้เคียงในภาค
เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากศึกษาธิการภาค  

(๒.๓) หากไม่มีบัญชีของ กศจ. ที่มี พ้ืนที่ใกล้เคียง 
ในภาคเดียวกัน ให้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ของ กศจ. ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงในภาคอื่น โดยความเห็นชอบจาก 
ก.ค.ศ. 



 

ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินเพื่อน ารายชื่อ 
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี 

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
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กรณทีี่ ๑ กศจ. ใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา   
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
เหลือเพียงบัญชเีดียว ซึ่งในบัญชีน้ันมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี
เหลือเพียงรายเดียว             
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กรณีที่ ๒ กศจ. ใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา         
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเดียวและมีบัญชีเดียว         
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 ในทั้ง ๒ กรณี ให้น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีเดียวนั้น ประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้  
ในบัญชีของ กศจ. โดยไม่ต้องประเมิน 
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั่งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ กศจ. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดดังกล่าว 



ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
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