
วิธีการปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและคำถามท่ีพบบ่อย 

ผู้สมัครที่ประสงค์ปรับปรุง เพ่ิมเติม เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
ดำเนินการอัปโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉบับใหม่ทั้งหมดทุกฉบับ 
ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 ทางระบบรับสมัคร เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com 
 

เข้าเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com จากนั้นเข้าไปที่ “อัปโหลดเอกสารใหม”่ 

 
 

กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน / วันเดือนปีเกิด / ประเภทกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ /  
กลุ่มวิชาที่สมัครสอบ / เบอร์โทรศพัท์มือถือ ที่ท่านระบุในใบสมัคร  

จากนั้นกรอกข้อมูลตัวอักษรที่ท่านเห็น แล้วกด ค้นหา 
จากนั้นระบบจะขึ้นในส่วนของการอัปโหลดเอกสารใหม่มาให้อัตโนมัติ 

 
ให้ผู้สมัครนำเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อัปโหลดในระบบตามหัวข้อที่กำหนด 

โดยหากผู้สมัครประสงค์อัปโหลดเอกสารใหม่ จะต้องอัปโหลดเอกสารใหม่ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้วในทุกฉบับ 

(ไม่สามารถเลือกอัปโหลดเฉพาะเอกสารที่ต้องการแก้ไขได้) 
และผู้สมัครจะไมส่ามารถเห็นเอกสารที่เคยอัปโหลดไว้ในการสมัครครั้งก่อนได้ 

 

อนึ่ง ผู้สมัครทีเ่อกสารถูกต้องครบถ้วนอยู่แล้ว ไม่ต้องดำเนนิการอัปโหลดเอกสารใหม ่
 

http://vec.jobthaigov.com/
http://vec.jobthaigov.com/
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(ตัวอย่างระบบการอัปโหลดเอกสาร) 

 
 

*คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการอัปโหลดเอกสาร* 
 

คำถามข้อที่ 1 : เอกสารที่ต้องอัปโหลดมีอะไรบ้าง? 
1. สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 

หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ
การศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ดังนี้ 

 (1) สำเนาปริญญาบัตร (หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ) จำนวน 1 ฉบับ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำสำเนาปริญญาบัตรมายื่นในวันสมัครได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ให้นำสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา สาขาวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาซึ่งไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย มายื่นแทนได้ 
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  (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ หากระเบียนแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาไทยและรับรองการแปลโดย

สถาบันแปลภาษาท่ีน่าเชื่อถือด้วย 
อนึ่ง การอัปโหลดเอกสารในข้อนี้ให้รวมเอกสาร (1) สำเนาปริญญาบัตร (หรือสำเนาหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ)และ(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไว้ในไฟล์เดียวกัน ในรูปแบบไฟล์ .pdf  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB  
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ของคุณวุฒริะดับอนุปริญญา จำนวน 1 ฉบับ  
 เฉพาะกรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญาในการสมัครสอบแข่งขัน ให้แนบสำเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ในระดับคุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส. ปวท. เป็นต้น ด้วย 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. https://www.otepc.go.th/ 
เลือก “ระบบสารสนเทศ” จากนั้นคลิกเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง” หรือจากทางเว็บไซต์ 
http://qualification60.otepc.go.th/ (ดูรายละเอียดวิธีการดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3) 
 4. สำเนาหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

เฉพาะกรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา 
หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งระบุสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก แล้วแต่กรณี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครแต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือ
คล้ายคลึงกัน ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4  
         ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ  ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่   
ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด 

5. สำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
ได้แก่ สำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ ต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์) หรือ 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน หรือ 3) หนังสือรับรองสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ ในกรณีผู้สมัครสมัครสอบในกลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ไม่ได้
ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศส่วนที่ 5      

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
        7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
        8. สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
        9. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเม่ือสอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 6 
การอัปโหลดเอกสารในข้อ 2 – 9 ใหอั้ปโหลดในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 50KB และ
ไม่เกิน 500KB  

.................................................................................... 
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คำถามข้อที่ 2 : ถ้าไม่ได้เซ็นสำเนาถูกต้อง หรือคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ไมไ่ด้ใส่ลายน้ำ ต้องอัปโหลดเอกสารใหม่
หรือไม่ 

 ไมจ่ำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารใหม่ 
 

.................................................................................... 
คำถามข้อที่ 3 : ผู้ทีอั่ปโหลดเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว จะต้องอัปโหลดเอกสารใหม่หรือไม่ 
         ผู้ที่อัปโหลดเอกสารครบถ้วนสมบูรณอ์ยู่แล้ว ไมจ่ำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารใหม่ 
 

.................................................................................... 
คำถามข้อที่ 4 : หากต้องการทราบว่าที่เคยอัปโหลดเอกสารไปในการสมัครครั้งก่อนถูกต้องหรือไม่ สามารถดูได้ไหม 
 ผู้สมัครไม่สามารถตรวจสอบเอกสารที่เคยอัปโหลดไว้ได้ ทั้งนี้ หากไม่มั่นใจ ผู้สมัครสามารถอัปโหลดเอกสาร 
ทีค่รบถ้วนสมบูรณ์แล้วเข้าไปใหม่ได้ (ผู้สมัครต้องอัปโหลดเอกสารทุกฉบับใหม่ทั้งหมด) 
 

 .................................................................................... 
คำถามข้อที่ 5 : สามารถเลือกอัปโหลดเฉพาะเอกสารทีต่้องการแก้ไขได้หรือไม่ 
 ผู้สมัครไม่สามารถเลือกอัปโหลดเฉพาะเอกสารที่ต้องการได้ โดยหากประสงค์แก้ไขปรับปรุงเอกสาร  
จะต้องอัปโหลดเอกสารทุกฉบับใหม่ทั้งหมด 
 

.................................................................................... 
คำถามข้อที่ 6 : หากอัปโหลดเอกสารใหม่แล้ว แต่เอกสารยังผิดอยู่ จะสามารถแก้ไขได้อีกหรือไม่ 
 ผู้สมัครที่ อัปโหลดเอกสารใหม่แล้ว แต่ประสงค์อัปโหลดเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ ง สามารถอัปโหลดใหม่ได้อีก  
ทั้งนี้ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น 

.................................................................................... 
 
คำถามข้อที่ 7 : ต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร จะต้องทำอย่างไร  
 ผู้สมัครสามารถแจ้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในใบสมัครได้เฉพาะ 1) คำนำหน้าชื่อ 2) ชื่อ 3) นามสกุล  
4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ 5) จังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบ โดยกรอกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบสมัคร 
พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มการชำระเงิน เพ่ือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง 
E-mail : rcheewa64@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อนึ่ง ข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนด
ไว้ดังกลา่วข้างต้นไม่สามารถแก้ไขได้ 

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



5 
 

คำถามข้อที่ 8 : คำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากไหน  
 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://vec.jobthaigov.com/ หรือ https://ipa.vec.go.th/ 
 

 

 
 

https://vec.jobthaigov.com/
https://ipa.vec.go.th/


 สารบัญคำถามที่พบบ่อย  หน้า 

คำถามเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู  

คำถามข้อที ่1 : ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบได้ไหม 1 
คำถามข้อที ่2 : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
สามารถนำมาใช้ในการสมัครสอบได้หรือไม่ 

1 

คำถามเกี่ยวกับคุณวุฒิท่ีใช้ในการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
คำถามข้อที ่1 : เรียนจบสาขา XXX มา จะสามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชา XXX ได้หรือไม ่
จะต้องตรวจสอบอย่างไร 

2 

คำถามข้อที่ 2 : หากคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการรับสมัคร 
สามารถใช้คุณวุฒิในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่เป็นคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
ต้องการรับสมัครกำหนดไว้ มาใช้สมัครได้หรือไม่ 

4 

คำถามข้อที ่3 : วุฒิที่จบมา เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองหรือไม่ ต้องตรวจสอบอย่างไร 4 
คำถามข้อที่ 4 : วิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
สอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที ่ก.ค.ศ. รับรอง ทำอย่างไร 

4 

คำถามข้อที่ 5 : หากค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองในระบบแล้วไม่เจอคุณวุฒิของตนเอง  
ต้องทำอย่างไร 

4 

ถามเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผู้สมัคร  
คำถามข้อที ่1 : ข้าราชการ สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ 5 
คำถามข้อที ่2 : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง, คุณสมบัติผู้สมัครสอบ, 
วุฒิการศึกษา และอ่ืน ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 

5 

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร  
คำถามข้อที่ 1 : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 5 
คำถามข้อที่ 2 : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขประจำตัว
ประชาชน คำนำหน้านาม หรือ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร 

5 

คำถามข้อที่ 3 : เปิดรับชำระเงินถึงเม่ือไร 6 
คำถามข้อที่ 4 : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 6 
คำถามข้อที่ 5 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบเมื่อใด 

6 
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คำถามที่พบบ่อย 
คำถามเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู 

คำถามข้อที ่1 

Q : ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบได้ไหม 
A : ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาสามัญ  
           ได้แก่ กลุ่มวิชา 101 – 110 (10 กลุ่มวิชา) : รายชื่อกลุ่มวิชาดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (1)  
          จะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  

1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
3) หนังสือรับรองสิทธิ  
(ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 5) 

โดยต้องได้รับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) 
และยังไม่หมดอายุ จึงจะสามารถสมัครสอบได ้ 

2. กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน  
 ได้แก่ กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ จำนวน 66 กลุ่มวิชา นอกเหนือจากกลุ่มวิชาในรหัส 101 – 110 : รายชื่อกลุ่มวิชา 

ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)  
 ผู้สมัครทีย่ังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วันที่สมัคร สามารถสมัครสอบได้  

   ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะขออนุมัติคุรุสภา เพ่ือออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 2 ปี ให้แก่ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุ โดยมีเงื่อนไขให้
ผู้ได้รับการบรรจุในกรณีดังกล่าวจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา เพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพต่อไป)  

................................................................................... ...........................................................................................  
คำถามข้อที ่2 

Q : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีอายุ 2 ปี) สามารถนำมาใช้ใน
การสมัครสอบได้หรือไม่ 

A : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีอายุ 2 ปี)  
    ไม่สามารถใช้สมัครสอบได้ 
     เนื่องจาก คุรุสภาออกให้สถานศึกษาท่ีมีเหตุผลและความจำเป็นต้องการให้บุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถเข้าประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากลาออกจากสถานศึกษาที่
ขออนุญาตให้ การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู  
ที่เป็นของบุคคลได ้
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คำถามเกี่ยวกับคุณวุฒิท่ีใช้ในการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำถามข้อที ่1 

Q : เรียนจบสาขา XXX มา จะสามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชา XXX ได้หรือไม ่จะต้องตรวจสอบอย่างไร 

A : ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตรวจสอบ ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง(2)  ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศส่วนที่ 1 ว่าสาขาวิชาที่ผู้สมัครต้องการจะสมัคร กับสาขาวิชาที่ตนเองจบมานั้นตรงกับตัวอย่างคุณวุฒิ  
ที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 

 

(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนท่ี 1) 

กรณีที่ 1 : คุณวุฒิของผู้สมัคร ตรงกับตัวอย่างคุณวุฒิฯ ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ 
หากคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับตัวอย่างคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ 

ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครได้ โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนงัสือรับรองหน่วยกิตเช่น  

ตัวอย่างที่ 1 : ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาวิชา “ภาษาไทย” และต้องการสมัครสอบในกลุ่มวิชา 101 : ภาษาไทย  
ในกรณีนี้สาขา ภาษาไทย มีระบุอยู่ ในตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบได้ โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนังสือ
รับรองหน่วยกิต 

 

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง  

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
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ตัวอย่างที่ 2 : ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และต้องการสมัครสอบในกลุ่มวิชา 
106 :  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในกรณีนี้สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีระบุอยู่ในตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ  
กลุ่มวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบได้ โดยไม่
ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนังสือรับรองหน่วยกิต 

กรณีที่ 2 :  

2.1 กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา 
หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ 1 : ผู้สมัครจบการศึกษาในคุณวุฒิ อุตสาหกรรมศิลป์ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา และประสงค์สมัครสอบ 
ในกลุ่มวิชา/ทาง 201 ช่างยนต์  ซึ่ งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ กำหนดตัวอย่างคุณวุฒิ  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาในกลุ่มวิชาช่างยนต์ ได้แก่ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 

ตัวอย่างที่ 2 : ผู้สมัครจบการศึกษาในคุณวุฒิ การบริหารธุรกิจ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา และประสงค์สมัครสอบ 
ในกลุ่มวิชา/ทาง 301 การบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและสาขาวิชาในกลุ่มวิชาการบัญชี ได้แก่ การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

2.2 กรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก 
แล้วแต่กรณี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน  

เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยระบุสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา แต่หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือ
ใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน 

ทั้งนี้ ผู้สมัครในกรณี 2.1 และ 2.2 จะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตซึ่งสถาบันการศึกษาที่
ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของผู้สมัคร  
มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศ
รับสมัคร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้  
     1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิต  
ในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2) ผู้ ส ำ เร็จการศึ กษ าระดั บป ริญ ญ าตรี  2 ปี  ห ลั กสู ตรต่ อ เนื่ อ ง  ให้ นั บหน่ วยกิ ต 
ในรายวิชานั้ น  ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้ อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ า 
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด 
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คำถามข้อที ่2  
Q : หากคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการรับสมัคร สามารถใช้คุณวุฒิในระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ที่เป็นคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการรับสมัครกำหนดไว้ มาใช้สมัครได้หรือไม่ 

A : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขัน เฉพาะคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เท่านั้น 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำถามข้อที ่3 
Q : วุฒิที่จบมา เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองหรือไม่ ต้องตรวจสอบอย่างไร 

A : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” 
แล้วกดเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง” หรือทางเว็บไซต์  http://qualification60.otepc.go.th/ 
ซึ่งคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด สามารถนำไปใช้ประกอบการรับสมัคร
สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ ให้ผู้สมัครสามารถสอบถามไปยังสถาบันการศึกษา
ที่ตนสำเร็จการศึกษาว่าเคยเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่สถาบันเปิดสอนหรือไม่ หรือหากผู้สมัครตรวจสอบแล้ว
พบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิ  ขอให้ผู้สมัครเร่งรัดดำเนินการแจ้งสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา 
ดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิโดยเร็ว เพ่ือให้ทันก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ เพ่ือมิให้
กระทบสิทธิของการสมัครสอบแข่งขัน (ดูวิธีการค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3) 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำถามข้อที ่4 
Q : วิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน  เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
ทำอย่างไร 

A : ผู้สมัครสามารถศึกษาวิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน  
เป็นคุณวุฒิที ่ก.ค.ศ. รับรองได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำถามข้อที ่5 
Q : หากค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองในระบบแล้วไม่เจอคุณวุฒิของตนเอง ต้องทำอย่างไร 

A : ในกรณีที่ไม่เจอข้อมูลในระบบ ให้ผู้สมัครสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จากข้อมูล “รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 
2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนมีนาคม 2543 /รวมเล่มเดือนกันยายน 2547 / รวมเล่มเดือน
กรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48” ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านล่างของเว็บไซต์ระบบสืบค้นคุณวุฒิ 
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง http://qualification60.otepc.go.th/ ในกรณีที่ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดในระบบแล้ว ยังไม่พบ
ข้อมูลคุณวุฒิของตนเองให้ติดต่อสอบถามสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา หรือสอบถาม สำนักงาน ก.ค.ศ. 
โทร. 02-280-2840 

............................................................................................................................. ................................................ 
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ถามเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผู้สมัคร 

คำถามข้อที่ 1 
Q: ข้าราชการ สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ 
A: ผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการสามารถสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้ง  
ในตำแหน่งครูผู ้ช ่วยและรับเง ิน เด ือนอันด ับครูผู ้ช ่วย ตามที ่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งข ัน  
ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใด ที่หน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำถามข้อที่ 2 
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง, คุณสมบัติผู้สมัครสอบ, วุฒิการศึกษา และอ่ืน ๆ สามารถ
ติดต่อได้ที่ใด 
A: ให้ผู้สมัครสอบอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ รวมถึงคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดก่อน 
หากไม่พบข้อมูล หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา โทร. 02-026-5555 ต่อ 1321  

............................................................................................................................. ................................................ 
 
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร 
คำถามข้อที่ 1 
Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
A: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564 
     ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ 

............................................................................................................................. ................................................ 
คำถามข้อที่ 2 
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ 1) คำนำหน้านาม 2) ชื่อตัว 3) ชื่อสกุล 4) เลขประจำตัว
ประชาชน 5) จังหวัดที่ประสงค์เข้าสอบ ต้องดำเนินการอย่างไร 
A: ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
        1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเวปไซท์ http://vec.jobthaigov.com/ หรือ 
http://ipa.vec.go.th/ 
        2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ 
        3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
     โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐาน มาท่ี E-mail : rcheewa64@gmail.com 
     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อนึ่ง ข้อมูลในใบสมัครนอกเหนือจากนี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ 

............................................................................................................................. ................................................ 
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คำถามข้อที่ 3 
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเม่ือไร 
A: ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

(1) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
    นำใบแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ภายในเวลาทำการของธนาคาร  
(2) ชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ ภายในวันที ่24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. 
ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

............................................................................................................................. ............................................... 
คำถามข้อที่ 4 
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
A: ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 
     ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท / ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 
30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน โดยจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

............................................................................................................ ................................................................. 
คำถามข้อที่ 5 
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด 
A: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
    ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ เว็บไซต์ http://ipa.vec.go.th/ 
หรือเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/ 

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


