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หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย   
 

(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) 
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บทบาทหน้าที่ของ กศจ. 
  

 ด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข (18 -19 สิงหาคม) 

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข ไม่ต่ ากว่า  

   ร้อยละ 60 เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ (27 สิงหาคม) 

 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค (1 กันยายน) 

 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 

   ตามเกณฑ์การตัดสิน (6 กันยายน) 
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (27 ส.ค. 2561)  
  

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2893 ลว. 14 สิงหาคม 2561 
 

   ให้ สนง.ศธจ. มอบหมาย จนท. ที่จะเป็นผู้เข้ารับ 

   ผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

   จ านวน 1 คน พร้อมบัตรประชาชนไปยัง สพฐ. ภายใน 

   วันที่ 17 ส.ค. 2561 
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  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561  
(หลังวันสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 1 วัน) 

 

สถาบันอุดมศึกษาจะจัดส่ง 

บัญชีกรอกคะแนน (ต 2 ข) ทุกรายตามประกาศ 

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นบัญชี กศจ. แยกตามกลุ่มวิชา 

  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในรูปแบบไฟล์ PDF 

  จังหวัดละ 1 ไฟล์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
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บัญชีรายชื่อและคะแนนสอบของผู้สอบผ่านเกณฑ์ 

    ภาค ก และ ภาค ข ที่มีสิทธิสอบ ภาค ค เรียงตาม 

    เลขประจ าตัวสอบ เป็นบัญชี กศจ. แยกตามกลุ่มวิชา 

    หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในรูป PDF และ Excel 

    จังหวัดละ 1 ไฟล์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูล 

    ประกอบการประมวลผลรวมกับคะแนน ภาค ค และ 

    การประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ 
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การด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค (1 ก.ย. 2561) 
 

  สพฐ. ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน 

        การประเมิน 

  กศจ. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ ์สังเกต  

        ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม 
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การบรรจุและแต่งตั้ง 
 

 ให้ สพฐ. ก าหนดระยะเวลาการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  

 ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้กระทบกับการบริหาร 

 อัตราก าลังครู สังกัด สช. โดยอาจก าหนดระยะเวลา 

 ไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญช ี

 ผู้สอบแข่งขันได้  
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การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 

 กรอบระยะเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศฯ 

 ให้ สพฐ. ก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ กศจ. ประกาศ 

 ระยะเวลาการขึ้นบัญชีฯ ตามที่ สพฐ. ก าหนดไว้ใน 

 ประกาศรับสมัครด้วย 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลว. 21 มิถุนายน 2561 
 

 สพฐ. ก าหนดให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  

     ครั้งแรก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 สพฐ. ก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 “ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 

 ผู้สอบแข่งขันได้” 
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สถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ต้องมีอัตราก าลัง 

ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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           การเรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้ง 
 

   ให้ท าหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรายบุคคล  

       ตามล าดับที่ ตามที่อยู่ในใบสมัคร  

  ก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน  

        แต่ไม่เกิน 10 วันนับแต่วันประทับตรา 

        ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 
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กรณีผู้ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาฯ ที่ขาดแคลน 

และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (32 + 10) 
 

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลว. 21 มิ.ย. 2561  
 

   แจ้งให้กรอกแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยื่นค าขอดังกล่าวพร้อม 

ใบสมัคร 
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กรณีผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 

ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ให้สมัครและ
ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได ้

 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  

ซ่ึงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (ว 9/2561) 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 10/2561) 
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กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิต่างประเทศ 
 

 ส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304 (สนร.)/226 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2541 
   

  ใหร้ับสมัครผู้ที่มีสาขาวิชาตรงกับประกาศรับสมัคร 

  ไวก้่อน โดยประกาศให้ทราบว่าจะบรรจุและแต่งตั้ง 

  เมื่อ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิแล้ว 
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     เมื่อผู้นั้นสอบแข่งขันได้ ให้ด าเนินการเสนอ 

     ขอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย  

     ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลว. 31 สิงหาคม 2559 
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การบรรจุและแต่งตั้งผู้อยู่ระหว่างรับราชการทหาร 
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)  

 

 ให้รับรายงานตัวผู้นั้นไว้  

 เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร  

   ให้ยื่นค าขอรับการบรรจุฯ ภายใน 180 วัน 

   มีเอกสารหลักฐานว่า ระหว่างเป็นทหารมิได้กระท าการใด ๆ  

   จนเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็น 

   ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

   มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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(หนังสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556) 
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อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

ปริญญาตรี   

 หลักสูตร 4 ปี 15,050   บาท 

 หลักสูตร 5 ปี   15,800   บาท 

  หลักสูตร 6 ปี 17,690   บาท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  15,800   บาท 

     หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก 

     ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี 
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ปริญญาโททั่วไป  17,690   บาท 

ปริญญาโท   18,690   บาท 

 ที่ก าหนดเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ต่อจาก ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี       

 

 
 

 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 



 

สถิติการสอบแข่งขัน 

 

 

 
 

 

 

ปีที่สอบ 
  

  

ต าแหน่งว่าง 
  

ผู้สมัคร 
  

ผู้สอบได้ 
 

% 

พ.ศ. 2554 1,338 95,885 22,913 23.90 
พ.ศ. 2555 1,534 108,098 14,394 13.32 
พ.ศ. 2556 1,062 84,318 5,022 5.96 
พ.ศ. 2557   1,888 104,576 23,073 22.06 

พ.ศ.   
2558  

ครั้งที่ 1 715 135,136 8,297 6.14 
ครั้งที่ 2 1,611 111,428 19,940 17.89 

พ.ศ. 2559  2,561 134,819 11,333 8.41 
พ.ศ. 2560   6,437 198,683 29,242 14.72 
พ.ศ. 2561 5,991 185,773 รอผล 6 ก.ย. 2561 



 

สถิติการสอบแข่งขัน ปี พ.ศ. 2561 
 

 สมัคร 185,773 คน 

 มีสิทธิ์สอบ 185,433 คน 

 เข้าสอบ ภาค ก 172,908 คน 

 เข้าสอบ ภาค ข 172,711 คน 
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