ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
......................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดาเนินการตามมาตรา 19 (4)
แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม เติ ม
ประกอบกั บ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 16/2560 ลงวั น ที่ 21 มี น าคม 2560
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสื อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๓๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๗/2561 เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย ตามรายละเอีย ดกลุ่ มวิช า หรือทาง หรือสาขาวิช าเอกที่เ ปิดรั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1.1 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น 15,050 บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)
1.2 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น 15,800 บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี)
1.3 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น 15,800 บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
1.4 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร ๖ ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไป ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
/(3) เป็นผู้เลื่อมใส ....

-๒(3) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรค
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกเพราะกระทาผิ ดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติ งาน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรื อทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ
วิชาเอก ที่นามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี การที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวั นที่ ๑๘ เมษายน 2556
หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวั นที่ ๑๐ กุ มภาพั นธ์ 255๘ หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุและ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
/ยกเว้น...

-๓–
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็ น ชอบของ ก.ค.ศ. ต้ องได้ รั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พครู หรื อหลั กฐานที่ ใช้ แสดง
ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามที่ คุ รุ ส ภาออกให้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน อยู่ ก่ อ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็ น ข้ า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และในวั นบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู ผู้ ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู หรือหลั กฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม ตั้ ง แต่ วั น พุ ธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 - วั น อั ง คารที่
24 กรกฎาคม ๒๕61 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตร
และสาขาวิ ช าเอกไว้ ชั ด เจน โดยต้ อ งระบุ ด้ ว ยว่ า “ได้ เ รี ย นจบหลั ก สู ต รแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งรอการอนุ มั ติ
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
4.2 ใบประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต กรณี ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี ที่ ศึ ก ษาต่ อ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ ะบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน ๓ รูป สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จานวน ๕ รูป
4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
4.6 บัตรประจาตัวประชาชน
4.7 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
4.9 ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอั นดับครูผู้ช่วย
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรั บสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
/4.12 ใบอนุญาต...

-๔4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้
4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อ ยแล้ ว
อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1
(คส.09.10) สาหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนดในประกาศรั บ สมั ค ร โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสาเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ
5.2 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างไปรษณี ย์ ไ ว้ ใ นใบสมัคร
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 300 บาท
6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้ส มัครสอบ
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภายใน
วัน อังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานศึกษาธิ การจั งหวัด มหาสารคาม ถนนศรี ส วัส ดิ์ ดาเนิ น
อาเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ http://www.mhkpeo. go.th
8. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะทาการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้

/ตารางสอบ ภาค ก ....

-5ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕61
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เวลา 11.00 - 12.00 น.
เวลา 13.30 - 14.30 น.

วิชาทีส่ อบ

คะแนนเต็ม

- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 10.30 น.
เวลา 13.30 - 15.00 น.

วิชาทีส่ อบ
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
75 คะแนน
75 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ ภาค ค
โดยเรียงตามลาดับเลขประจาตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลา

วิธกี ารประเมิน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
/11. เกณฑ์การตัดสิน ...

-611. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดย
ประกาศรายชื่ อผู้ สอบแข่ งขั นได้ เรี ยงล าดั บที่ ผู้ ที่ ได้ คะแนนรวมจากมากไปหาน้ อย แยกตามกลุ่ มวิ ชา หรื อทาง
หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับ
ที่ ดี ก ว่ า หากยั ง ได้ ค ะแนน ภาค ข เท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนน ภาค ก มากกว่ า เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นล าดั บที่ ดี กว่า
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า
12. การตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล
12.1 จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
12.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด 2B ขึ้นไป
13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ใน
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน อาเภอมือง จังหวัด
มหาสารคาม และทางเว็บไซต์ http://www.mhkpeo. go.th
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกาหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
14. การบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 ผู้สอบแข่งขัน ได้จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง ตามล าดับที่ในประกาศการขึ้ นบั ญชี
และการยกเลิ กบั ญชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ฯ โดยให้ ผู้ ส อบแข่งขัน ได้เลื อกบรรจุ ในสถานศึ ก ษาที่มี ตาแหน่ ง ว่ า ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสื อรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่ านการอนุมัติ
จากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้สมัครสอบแข่งขัน ได้รายใดมีคุณวุฒิ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
14.4 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ส มั ค รสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน นี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
/14.5 การเรียกตัว ...

-714.5 การเรี ยกตัวผู้ สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะทาหนั งสื อเรียกตั ว
ผู้ สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็ นรายบุ คคลตามล าดั บ ที่ ใ นประกาศขึ้ น บั ญ ชีผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยกาหนดวัน รายงานตัว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิ บวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
14.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสื อส่งตัว นั้น
หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
15. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
15.๕ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ผู้ ใ ดถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั นได้ ตาม ข้ อ 15.3
และ 15.4 ไปแล้ ว ถ้ า บั ญ ชี นั้ น ยั ง ไม่ ย กเลิ ก และมี เ หตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
มหาสารคาม อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
15.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลั กเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
15.๗ การด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น หากปรากฏว่ า มี ก ารทุ จริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางไม่สุ จริต
หรื อ ด าเนิ น การผิ ด พลาดอั น อาจเกิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( นายครรชิต วรรณชา )
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

-๘–
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
........................................................................
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทัว่ ไป ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
๑.๒ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
๑.๓ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๕.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
๑.๕.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๕.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๕.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๕.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
๑.๕.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑.๕.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๖ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ความสามารถทัว่ ไป (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ
อุปมาอุปไมย
/๓. ความรู้...

-๙–
๓. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
๓.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๓.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
๓.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙ ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

- ๑๐ –
องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

คะแนน
๑๐ คะแนน

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

๑๐ คะแนน

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์

๑๐ คะแนน

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ

๑๐ คะแนน

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์

๑๐ คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถาม เอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
การสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคาถาม และการสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มี
ต่อวิชาชีพครู

- ๑๑ –

จานวนข้อมูลทีส่ อบบรรจุครูผชู้ ว่ ย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑๔ กลุม่ วิชา รวม ๘๕ อัตรา
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

วุฒ/ิ กลุม่ วิชา/
ทาง/สาขา
วิชาเอก
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฎศิลป์
คอมพิวเตอร์
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
รวม

ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งว่าง
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๒๖

รวม
(อัตรา)

หมายเหตุ
วิชาเอกขาดแคลน

๔
๒
๓
๑
๒
๑
๑
๒
๓

๑
๖
๒
๖
๔
๑
๑
๒
๓
๒
๙

๒
๗
๖
๓
๑
๑
๒
๕

๑
๑
-

๑
๑๒
๑๑
๑๕
๗
๔
๑
๓
๓
๑
๓
๑
๖
๑๗

๑๙

๓๗

๒๗

๒

๘๕

- ๑๒ –
รายละเอียดตาแหน่ง กลุม่ วิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกและคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งทีร่ บั สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
.................................................................................
ก. กลุม่ วิชาเอกทีร่ บั สมัครสอบแข่งขัน จานวน ๘๕ อัตรา
จานวน
รหัสกลุม่
ลาดับ
วุฒ/ิ กลุม่ วิชา/
ตาแหน่ง
อัตรา
วิชา/ทาง/
ที่
ทาง/สาขา
ที่รบั สมัคร
สาขา
วิชาเอก
วิชาเอก
ปริญญาตรี
๑
ครูผู้ช่วย ดนตรีศึกษา
๑
๓๘
๒
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
๑๒
๔๓
๓
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
๑๑
๔๔
๔
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
๑๕
๔๕
๕
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
๗
๔๖
๖
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
๔
๕๑
๗
ครูผู้ช่วย สุขศึกษา
๑
๕๒
๘
ครูผู้ช่วย พลศึกษา
๓
๕๓
๙
ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
๓
๖๒
๑๐ ครูผู้ช่วย นาฎศิลป์
๑
๖๔
๑๑ ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
๓
๖๖
๑๒ ครูผู้ช่วย คหกรรมศาสตร์
๑
๗๕
๑๓ ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา
๖
๗๘
๑๔ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
๑๗
๘๐
รวม

๘๕

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

๑. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร
๔ ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครู
ผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
๒. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร
๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ให้
ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท
๓. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร
๕ ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท

กรณีที่มี
ตาแหน่งว่าง
หลังจากบรรจุ
ในครั้งแรกจะ
ดาเนินการ
เรียกบรรจุใน
กลุ่มวิชาตาม
ความต้องการ
จาเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป

- ๑๓ –
ข. รายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกทีเ่ ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
๑. กลุ่มสาขาดนตรีศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.1 ดนตรี
๑.2 ดนตรีศึกษา
๑.3 ดนตรีไทย
๑.4 ดนตรีสากล
๑.5 ดุริยางค์ไทย
๑.6 ดุริยางค์สากล
๑.7 ดุริยางคศาสตร์
๑.8 ดุริยางคศิลป์
๑.9 การสอนดุริยางค์ศึกษา
๑.10 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
๑.๑๑ ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
๑.๑๒ เทคโนโลยีดนตรี
๑.๑๓ ดนตรีบัณฑิต
๑.๑๔ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด
2. กลุ่มสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 คณิตศาสตร์
2.2 การสอนคณิตศาสตร์
2.3 การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
2.7 สถิติ
2.8 สถิติคณิตศาสตร์
2.9 สถิติศาสตร์
2.10 สถิติประยุกต์
2.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
2.12 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
2.13 คณิตศาสตร์ – เคมี
2.14 คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
2.15 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
2.16 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.17 วิชาเอกคณิตศาสตร์
2.18 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
2.19 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
2.20 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด
๓. กลุม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.1 ภาษาไทย
๓.2 การสอนภาษาไทย
๓.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๓.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
๓.5 วรรณคดีไทย
๓.6 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๓.7 วิธีสอนภาษาไทย
๓.8 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
๓.9 สาขาวิชาภาษาไทย
๓.10 วิชาเอกภาษาไทย
๓.11 โปรแกรมภาษาไทย
๓.12 ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
๓.๑๓ ไทยคดีศึกษา
๓.๑๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓.1๕ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- ๑๔ –
4. กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1 ภาษาอังกฤษ
4.2 อังกฤษ
4.3 วรรณคดีอังกฤษ
4.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
4.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.7 การสอนภาษาอังกฤษ
4.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
4.9 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
4.10 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
4.11 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
4.12 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
4.13 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
4.14 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4.15 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
4.16 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.17 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.18 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4.19 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
4.20 ภาษาอังกฤษศึกษา
4.21 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4.22 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
4.23 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย
4.24 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.25 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
4.26 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
๕. กลุ่มสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๕.1 วิทยาศาสตร์
๕.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๕.3 การสอนวิทยาศาสตร์
๕.4 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๕.5 การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
๕.6 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
๕.๗ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๕.๘ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
๕.๙ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
๕.๑๐ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
๕.๑๑ การศึกษาวิทยาศาสตร์
๕.๑๒ วิทยาศาสตร์ศึกษา
๕.๑๓ วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด
๖. กลุม่ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๖.1 สังคมศึกษา
๖.2 ภูมิศาสตร์
๖.3 ประวัติศาสตร์
๖.4 พุทธศาสนา
๖.5 ศาสนา
๖.6 พุทธศาสตร์
๖.7 การสอนสังคมศึกษา
๖.8 สังคมวิทยา
๖.9 สังคมศาสตร์
๖.10 ศาสนาเปรียบเทียบ
๖.11 การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๖.12 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๖.13 มานุษยวิทยา
๖.14 สังคมศาสตร์การพัฒนา
๖.15 พัฒนาสังคม
๖.16 อิสลามศึกษา
๖.17 วัฒนธรรมศึกษา
๖.18 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม

- ๑๕ –
๖.19
๖.21
๖.23
๖.25
๖.27
๖.29
๖.31
๖.33
๖.35
๖.37
๖.๓๙
๖.4๑

ภูมิศาสตร์แผนที่
๖.20 เปรียญธรรม 9 ประโยค
จริยธรรม
๖.22 ปรัชญา
ปรัชญาและศาสนา
๖.24 การพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน
๖.๒6 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
ประวัติศาสตร์ตะวันออก
๖.28 การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
๖.30 รัฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
๖.32 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครอง
๖.34 บริหารรัฐกิจ
พระพุทธศาสนา
๖.36 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.38 ไทยคดีศึกษา
การสอนภูมิศาสตร์
๖.4๐ การสอนประวัติศาสตร์
วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๗.๑ สุขศึกษา
๗.๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
๗.๓ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
๗.๔ การสอนสุขศึกษา
๗.๕ สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
๗.๖ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
๗.๗ อนามัยครอบครัว
๗.๘ ชีวอนามัย
๗.๙ ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา
๗.๑๐ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๗.๑๑ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด
๘. กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๘.1 พลศึกษา
๘.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
๘.3 การฝึกและจัดการกีฬา
๘.4 สันทนาการ
๘.5 พลานามัย
๘.6 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
๘.7 พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สอื่ ข่าวกีฬา
๘.8 การสอนพลศึกษา
๘.9 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
๘.10 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๘.๑๑ พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๘.๑๒ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
๘.๑๓ พลศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๘.๑๔ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด

- ๑๖ –
๙. กลุ่มสาขาศิลปศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๙.1 ศิลปะ
๙.2 ศิลปศึกษา
๙.3 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
๙.4 ศิลปะไทย
๙.5 ศิลปะการช่าง
๙.6 ประยุกต์ศิลปศึกษา
๙.7 ภาพพิมพ์
๙.8 จิตกรรม
๙.9 จิตกรรมไทย
๙.10 จิตกรรมสากล
๙.๑๑ ประติมากรรมไทย
๙.๑๒ ประติมากรรมสากล
๙.๑๓ หัตถศิลป์
๙.๑๔ มัณฑนศิลป์
๙.๑๕ ออกแบบศิลปประยุกต์
๙.๑๖ การออกแบบนิเทศศิลป์
๙.๑๗ การออกแบบทัศนนิวิธ
๙.๑๘ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์
๙.๑๙ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
๙.๒๐ ศิลปหัตถกรรม
๙.๒๑ ทัศนศิลป์
๙.๒๒ วิจิตรศิลป์
๙.๒๓ ประติมากรรม
๙.๒๔ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
๙.๒๕ ทัศนศิลป์ศึกษา
๙.๒๖ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ที่กาหนด
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๐.1 นาฏศิลป์
๑๐.2 นาฏยศิลป์
๑๐.3 นาฏยศาสตร์
๑๐.4 นาฏศิลปไทย
๑๐.5 นาฏศิลป์ไทย
๑๐.6 นาฏศิลปสากล
๑๐.7 นาฏศิลป์สากล
๑๐.8 นาฏศิลป์และการละคร
๑๐.9 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
๑๐.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา
๑๐.11 นาฏดุริยางค์คีตศิลปศึกษา
๑๐.12 วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
๑๑. กลุม่ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๑.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๑.2 คอมพิวเตอร์
๑๑.3 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
๑๑.๔ ธุรกิจศึกษาคอมพิวเตอร์
๑๑.๕ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๑๑.๖ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑๑.๗ คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๑.๘ อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
๑๑.๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

- ๑๗ –
๑๑.1๐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
๑๑.1๒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
๑๑.1๔ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๑.1๖
๑๑.๑๗
๑๑.๑๙
๑๑.2๑
๑๑.2๓
๑๑.2๕
๑๑.๒๖
๑๑.2๗
๑๑.2๙
๑๑.๓๑
๑๑.3๒
๑๑.3๔
๑๑.๓๕
ที่กาหนด

๑๑.๑๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๑.1๓ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
๑๑.1๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘)
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
๑๑.1๘ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๑.2๐ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
๑๑.๒๒ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๑.2๔ คอมพิวเตอร์อาร์ต
คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒)
คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
๑๑.2๘ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์และสถิติ
๑๑.๓๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ
๑๑.3๓ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

๑๒. กลุ่มสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๒.1 คหกรรมศาสตร์
๑๒.2 คหกรรมศิลป์
๑๒.3 คหกรรม
๑๒.4 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
๑๒.5 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
๑๒.6 ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
๑๒.7 อาหารและโภชนาการ
๑๒.8 คหกรรมศาสตร์-คหกรรมทั่วไป
๑๒.9 คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) ๑๒.10 คหกรรมทั่วไป
๑๒.๑๑ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กาหนด
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาเอกประถมศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๓.1 ประถมศึกษา
๑๓.๒ การประถมศึกษา
๑๓.๓ วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาเอกปฐมวัย คุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๔.๑ ปฐมวัยศึกษา
๑๔.๒ การศึกษาปฐมวัย
๑๔.๓ อนุบาลศึกษา
๑๔.๔ อนุบาล
๑๔.๕ การอนุบาลศึกษา
๑๔.๖ การปฐมวัยศึกษา
๑๔.๗ การสอนปฐมวัย
๑๕.๘ วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

- ๑๘ –
หมายเหตุ
๑. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
๒. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการนับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม
Transcript ทั้งหมด ดังนี้
๒.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ ง เพื่อประโยชน์ และสิ ทธิ์ของผู้ ส มัครสอบในการพิจารณานับหน่วยกิตกรณีห ลักฐาน
การศึกษาที่นามาสมัครมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรั บสมัคร ให้ผู้สมัคร
ดาเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสาเร็จการศึกษาให้ออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้ การ
รับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาตามที่ ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร และให้
สถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่
สามารถนามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้

- ๑๙ –
กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายการ
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๔. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

วันที่ดาเนินการ
ภายในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม - วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม 256๑

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม 256๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน 256๑

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน 256๑

- ๒๐ –

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที.่ ..........................................................
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.......................................................................ตาแหน่ง....................................... ..........
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้......................................................
ตาแหน่ง.............................................รับเงินเดือนในอันดับ.................................ขั้น......................................บาท
ตาแหน่งเลขที่..........................................โรงเรียน.................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................................................กระ ทรวงศึกษาธิการ
มาสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

ลงชื่อ.................................................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(...............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................

หมายเหตุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด วิทยฐานะใดไปสมัครสอบแข่งขัน
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแต่กรณี

- ๒๑–

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย
(สาหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่นที่มใิ ช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที่...........................................................
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ..............
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ตามที่(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................ระดับ/อันดับ................................ขั้น..............................บาท
โรงเรียน....................................................................สังกัด....................................................................................
กระทรวง...............................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
.................(หน่วยงานของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง).......................พิจารณาแล้ว อนุญาต
ให้ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่ อถึงลาดับที่ที่ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขออนุญาต
(...............................................................)
ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้น
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบั ญชาชั้นต้น
(...............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาผูม้ ีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................................. ...........
ลงชื่อ.................................................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(...............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................

แบบ 1
(คส.09.10)
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด...................................................
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................หมูท่ ี่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ..........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................(ของผู้ยื่นคาขอ)
มีความประสงค์จะให้หน่วยงานต้นสังกัดขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขออนุญาต เป็นครั้งที่  1  2  3
วุฒทิ างการศึกษา
 วุฒิปริญญาตรี
ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
 วุฒิปริญญาโท
ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
 วุฒิปริญญาเอก
ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….

-2 วุฒิปริญญาอื่นๆ ที่เทียบเท่าปริญญาตรี/ปริญญาทางการศึกษา
ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สาเร็จการศึกษา...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................................................................ เนื่องจาก ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบแข่งขัน ตาแหน่งครูผู้ช่วย ของสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ก.ค.ศ.กาหนดให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกขาดแคลน
และมีความจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
จึงทาให้ผู้ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกขาดแคลนและมีความจาเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนสามารถสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้
ดังนั้น จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ และจะพัฒนาตนเอง
ให้มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1.  สาเนาวุฒิการศึกษา
2.  ใบรายงานผลการเรียน
3.  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.  สาเนาทะเบียนบ้าน
5.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
6.  หลักฐานอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................. ผู้ขอปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่
ไม่เคย
เคย
2. เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่
ไม่เคย
เคย
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี
ไม่เคย
เคย (ระบุ) ................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ).........................................................................................ผู้ขอปฏิบัติการสอน
(........................................................................................)

-3คาแนะนาในการกรอกแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. โปรดกรอกข้อความในแบบคาขอให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย
หรือพิมพ์และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คานาหน้าชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นาหน้าชื่อให้ระบุไว้ด้วย
3. ให้ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ตามข้อ 5 ที่แนบคาขอ 1 ใบ และแนบเพิ่มจานวน 1 ใบ ทั้งนี้ รูปถ่ายต้องเป็น
ชุดสุภาพไม่ใช่ชุดราชการ
4. กรณีแจ้ งประวั ติ ของผู้ ยื่ นขอ ต้องกรอกแบบค าขอตามแบบ 1 (คศ.09.10) โดยตอบค าถามให้ ครบทุ กข้ อ
(ไม่ปล่อยเว้นว่าง)
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 6 เช่น สาเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า เป็นต้น
6. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถ่ายสาเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ / หน้า

