


















































(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3) 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

           กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้ประกอบการสมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้
รับรองจะทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ หรือหากสอบแข่งขันหรือสอบแข่งขันได้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าคุณวุฒิที่จะนำไปใช้สมัครสอบเป็นคุณวุฒิ  
ที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่ 
                      สำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” แล้วกดเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง” หรือทางเว็บไซต์ http://qualification60.otepc.go.th/ ซึ่งคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์
ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด สามารถนำไปใช้ประกอบการรับสมัครสอบแข่งขันได้ ในกรณี
ที่ผู้สมัครไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ ให้ผู้สมัครสามารถสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จ
การศึกษาว่าเคยเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่สถาบันเปิดสอนหรือไม่ หรือหากผู้สมัครตรวจสอบแล้วพบว่า 
ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิ ขอให้ผู้สมัครเร่งรัดดำเนินการแจ้งสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา 
ดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิโดยเร็ว เพื่อให้ทันก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  
ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิของการสมัครสอบแข่งขัน 
 
วิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิท่ีใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

เข้าระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กรอกชื่อผู้ใช้ guest และรหัสผ่าน guest จากนั้นกด “ส่ง” 

 
เมื่อเข้ามาแล้ว จะพบระบบสืบค้น กดคลิกท่ีช่องค้นหา ด้านบนซ้าย 

 
จากนั้นพิมพ์ชื่อสาขาวิชาเอกของคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการสมัคร เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ 

ค้นหาโดยชื่อสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นกดที่รูปแว่นขยายด้านข้าง หรือกดปุ่ม enter  
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ระบบจะขึ้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก หรือชื่อสถานศึกษา ให้ผู้สมัคร
ค้นหาข้อมูลคุณวุฒิ ที่ตรงกับคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการสมัครของตนเอง  
(ตัวอย่างนี้ จะแสดงการค้นหาคุณวุฒิ “บธ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
เมื่อพบแล้วกดรูปแว่นขยายด้านซ้าย จะปรากฏรายละเอียดคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้ 

 
ให้ผู้สมัครกดปุ่ม Ctrl+P หรือคลิกขวา แล้วกดคำว่า พิมพ์... จะปรากฏหน้าเอกสารเช่นนี้  

 
จากนั้นให้ผู้สมัครคลิกท่ีช่อง “ปลายทาง” โดยเลือก “บันทึกเป็น PDF” จากนั้นกด บันทึก 
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เลือกโฟลเดอร์หรือบริเวณทีต่้องการบันทึกข้อมูล จากนั้น กด Save เป็นอันเสร็จสิ้น  
(หากไม่สามารถบันทึกเป็น PDF ได้ ให้จัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว แล้วนำไปสแกนเป็นไฟล์อีกครั้งหนึ่ง) 
 

  อนึ่ง ในกรณีที่ไม่เจอข้อมูลในระบบ ให้สืบค้นจากข้อมูล “รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2536 / 
รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนมีนาคม 2543 /รวมเล่มเดือนกันยายน 2547 / รวมเล่มเดือน
กรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48” ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านล่างของเว็บไซต์ 

 
 
 ในกรณีที่เป็นวุฒิต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา  
จากต่างประเทศ ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 

*** ในกรณีที่ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดในระบบแล้ว ยังไม่พบข้อมูลคุณวุฒิของตนเอง ***  
ให้ติดต่อสอบถาม สำนักงาน ก.ค.ศ. โทร. 02-280-2840  

 

หมายเหตุ : 
- ข้อมูลใบรับรองคุณวุฒิจากเว็ปไซต์ ให้ติดลายน้ำด้วย 
- ใบรับรองคุณวุฒิจากเอกสารรวมเล่มฯ ใหพิ้มพ์ หน้าปก คำนำ และ

ตารางรายชื่อคุณวุฒิ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมดัง QR CODE ด้านข้าง หรือ shorturl.asia/7fP6s  
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(ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง) 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4) 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้ประกอบการสมัคร 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีกลุ่มวิชา
หรือทางที่ประกาศรับสมัครครั้งนี้ จำนวน 76 กลุ่มวิชา นั้น 

 ผู้สมัครจะต้องสมัครในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือคุณวุฒิ ที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษามา ซึ่งผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิของตนว่าตรงตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือตรงตามตัวอย่าง
คุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้หรือไม่  
(ตามบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)  

 ในกรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา 
หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้  เช่น หลักฐานการศึกษาระบุว่ามีคุณวุฒิ
อุตสาหกรรมศิลป์ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา แต่ประสงค์จะสมัครสอบในกลุ่มวิชาช่างยนต์  / หลักฐานการศึกษา
ระบุว่ามีคุณวุฒิการบริหารธุรกิจ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา แต่ประสงค์จะสมัครสอบในกลุ่มวิชาบัญชี 
(ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งระบุสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก แล้วแต่กรณี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือ
ใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  
แต่หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   
ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแสดง
หรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของผู้สมัคร มีความสอดคล้อง
กับสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศ 
รับสมัคร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ดังนี้  
     1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับ
หน่วยกิต ในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิต 
ในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

    กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 

   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด 

 

   



(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 5) 

1. หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู กรณีผู้สมัคร สมัครสอบในกลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็น 
กลุ่มวิชา/ทาง ที่ไม่ได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ 

 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน  2564 ได้แก่ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ  
3) หนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งปรากฏดังตัวอย่างที่แนบมาพร้อมน้ี  

 ดังน้ัน หากผู้สมัครนำหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตาม
ประกาศรับสมัครข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี 

1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถใช้สมัครสอบได้ 
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2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สามารถใช้สมัครสอบได้ 
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3. หนังสือรับรองสิทธิ สามารถใช้สมัครสอบได้ 
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 กรณี ผู้สมัครสมัครสอบในกลุ่มวิชาสามัญซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ไม่ได้ยกเว้นใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูฯ ไม่สามารถนำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
มีอายุ 2 ปี มาใช้สมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ได้        

    หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 2 ปี ไม่สามารถใช้สมัครสอบได้ 

 

 หมายเหตุ : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่อนุญาตให้ใช้ในการสมัคร
สอบแข่งขันฯ เนื่องจาก คุรุสภาออกให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องการให้บุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติ 
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถเข้าประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากลาออก
จากสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้ การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูที่เป็นของบุคคลได้ 
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

       เขียนที่.................................................................. 
      วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................... 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... ........ 
ข้าราชการประเภท................................................................... ตำแหน่ง.............................................................
ระดับ/วิทยฐานะ........................อัตราเงินเดือน................................บาท สังกัด..............................................
กรม......................................................................กระทรวง................................................................................... 
มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่สังกัด
อยู่เดิมกำหนด โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขนั 

  ลงชื่อ ...................................................... (ผู้ขออนุญาต) 
               (..................................................) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 

      ลงชื่อ ...................................................... (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
               (..................................................) 
  ตำแหน่ง........................................................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 □ อนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวมาสมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้  
 □ ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................  

        ลงชื่อ...............................................(ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
           (.....................................................) 
              ตำแหน่ง.................................................. 


