ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕60
-------------------------------ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ได้มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกั บ หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2558
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 175 ลงวันที่ 9 มีนาคม
2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1491 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1603 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1685 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พะเยา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕60 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบแข่งขัน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้
1.1 ตาแหน่ งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่ มวิชา/ทาง/สาขาวิช าเอกที่เปิด
รับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้
1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
1.๕ อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท สาหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
/(๑) มีสัญชาติ...
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(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้ อ งโทษจาคุ กโดยค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
2.2.1 เป็ นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึ กษาหรือทางอื่ นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกที่นามาประกอบการ
สมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสื อ
ส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 2556 หนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
2.2.2 มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ห รื อ หลั ก ฐานที่ ใ ช้ แ สดงในการประกอบวิ ช าชี พ ครู
ตามที่คุรุ สภาออกให้ เพื่ อปฏิบั ติหน้ าที่สอน ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5360-1451 ต่อ 16, 25
ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มีนำคม 2560 ถึงวันอังคำรที่ 4 เมษำยน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. สาหรับการขอใบสมัครอาจพิมพ์ใบสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 36 http://www.secondary36.obec.go.th/index.php แต่การยื่นใบสมัครต้องยื่นด้ว ยตนเองตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
/4. เอกสาร...
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๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตรและ
สาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย ”
ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
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 ได้ รั บ
วุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน ๓ รูป หรือจานวน ๕ รูป กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
5. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
6. บัตรประจาตัวประชาชน
7. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
8. ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
9. ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
10. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
11. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และ
ยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้ (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น)
12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี)
13. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ใบสมัคร ที่รับรองสำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ
๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
5.3 ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หำกปรำกฏว่ำผู้สมัครสอบแข่งขัน
สมัครเกินกว่ำหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์กำรสอบแข่งขันทั้งหมด
๖. ค่ำธรรมเนียมสอบ
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 200 บาท
6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่ องจากมีการทุจ ริ ตเกี่ย วกับ การสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้ ส มัครสอบเฉพาะ
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
/7. การประกาศ...
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๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข
และภาค ค ภำยในวันจันทร์ที่ 10 เมษำยน 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓6 และ
ทางเว็บไซต์ http://www.secondary36.obec.go.th/index.php
๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพะเยา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการ
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
๙. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะจัดให้สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และ
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตามกาหนดการสอบในตารางสอบ ต่อไปนี้
ตำรำงสอบ ภำค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน)
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

วันเสำร์ที่ 22 เมษำยน 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 13.30 – 14.30 น.

- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำรำงสอบ ภำค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (150 คะแนน)
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

วันอำทิตย์ที่ 23 เมษำยน 2560
เวลา 09.00 – 10.30 น.
เวลา 13.30 – 15.00 น.

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ กลุ่ มวิช าหรื อ
ทางหรือสาขาวิชาเอก
ตำรำงสอบภำค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน)
วัน/เวลำ

วันจันทร์ที่ 24 เมษำยน 2560
เป็นต้นไป
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

คะแนนเต็ม

หมำย
เหตุ

75 คะแนน
75 คะแนน

คะแนนเต็ม

หมำย
เหตุ

50 คะแนน

สำหรับสถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
/10. เกณฑ์การ...
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๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
การสอบแข่งขันต้องสอบตามหลักสูตรที่กาหนด และการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
11. กำรตรวจกระดำษคำตอบและประมวลผล
11.1 จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
11.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด 2 B ขึ้นไป
๑2. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันศุกร์ที่
2 8 เ ม ษ ำ ย น 2 5 6 0 ณ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต ๓ 6 แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.secondary36.obec.go.th/index.php เ ฉ พ า ะ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ ภ า ค ไ ม่ ต่ าก ว่ า ร้ อ ย ละหกสิ บ
โดยเรียงลาดับที่ผู้ที่คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ ใน
ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า
ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑3. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้ สอบแข่งขันได้ จะได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งตามล าดั บที่ ในประกาศการขึ้ นบั ญชี และ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตาแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตรงกัน
13.2 ปริ ญ ญาบั ต ร ใบแสดงผลการเรี ย น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ
จากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย
13.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่ง ขัน
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา
30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะไม่ได้รับการ
พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
13.4 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหนังสืออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อสอบแข่งขันได้จะไม่ได้รับการพิจารณาย้ายหรือโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป
13.5 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มี
สิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่
ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบสมัคร
/13.6 ผู้ที่ได้รับ...
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รำยละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยสอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓6
( แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

วุฒิ/กลุ่มวิชำ/
ทำงหรือสำขำวิชำเอก
ปริญญาตรี
1. ภาษาจีน
2. ภาษาญี่ปุ่น
3. ชีววิทยา

อัตรำเงินเดือน
- หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
ขั้น 15,050 บาท
- หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ที่ได้รับ
วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ที่ มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่ อ จากหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๔ ปี
ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่ง
ที่จะบรรจุ

หมำยเหตุ

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

-หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
ขั้น 15,800 บาท
-หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
ขั้น 17,690 บาท
รวม

3 อัตรา

หมำยเหตุ ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยอนุมัติของสภาฯ แล้วหรือเป็นผู้สาเร็จตามหลักสูตรแล้ ว
แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ (ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการสมัครด้วย) ทั้งนี้ ปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตร ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

~8~
บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มวิชำ หรือทำงและสำขำวิชำเอก
สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดพะเยำ
( แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 )
-----------------------วุฒิ/กลุ่มวิชำ/
รหัสวิชำที่
ตำแหน่ง
หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
สมัครสอบ
ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชำภำษำจีน
01
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำได้ขึ้นไป ในสำขำวิชำเอก ดังนี้
1.1 ภาษาจีน
1.2 ภาษาจีนกลาง 1.3 การสอนภาษาจีน
1.4 วิชาเอกอื่น ที่เกี่ยวกับสาขาภาษาจีน ที่ก.ค.ศ. รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนับหน่วยกิตได้ตามแนวการ
นั บ หน่ ว ยกิต กรณีห ลั กฐานการศึกษามิไ ด้ระบุ กลุ่ มสาขาวิช าเอกที่ศึ กษาไว้ห รื อระบุ ไ ว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา ตาม Transcripts
ทั้งหมด ดังนี้
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่องต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า
เกรด C ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชำภำษำญี่ปุ่น
02
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำได้ขึ้นไป ในสำขำวิชำเอก ดังนี้
2.๑ ภาษาญี่ปุ่น 2.๒ การสอนภาษาญี่ปุ่น
2.3 วิ ช าเอกอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ก.ค.ศ. รั บ รอง และก าหนดเป็ น
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนับหน่วยกิตได้ตาม
แนวการนับหน่วยกิต กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุกลุ่มสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุ
ไว้ แ ตกต่ า งจากประกาศรั บ สมั ค รให้ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต จากรายวิ ช าที่ ศึ กษา
ตาม Transcripts ทั้งหมด ดังนี้
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และ ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า
เกรด C ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
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ตำแหน่ง

วุฒิ/กลุ่มวิชำ/
หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชำชีววิทยำ
ปริญญำตรีหรือเทียบได้ขึ้นไป ในกลุ่มวิชำเอก ดังนี้
3.1 ชีววิทยา
3.2 ชีววิทยาทั่วไป
3.3 ชีวเคมี
3.4 จุลชีววิทยา
3.5 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
3.6 ชีววิทยาประยุกต์
3.7 วิชาเอกอื่น ที่เกี่ยวกับสาขาชีววิทยา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนับหน่วยกิตได้ตามแนวการ
นั บ หน่ ว ยกิต กรณีห ลั กฐานการศึกษามิไ ด้ระบุ กลุ่ มสาขาวิช าเอกที่ศึ กษาไว้ห รื อระบุ ไ ว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา ตาม Transcripts
ทั้งหมด ดังนี้
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และ ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า
เกรด C ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

รหัสวิชำที่
สมัครสอบ
03
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หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)
-----------------------ภำค ก. ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (150 คะแนน)
๑. ควำมรอบรู้ (๕๐ คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ความรู้ ค วามสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ควำมสำมำรถทั่วไป (๕๐ คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ใน
เรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
๒.๒ ความสามารถด้ า นภาษาไทย ทดสอบความเข้ า ใจภาษา การอ่ า นจั บ ใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
๓. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำน
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๕๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
/3.1 คุณธรรม...
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๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (150 คะแนน)
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 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
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ หรือทำงหรือสำขำวิชำเอก (75 คะแนน) จะดำเนินกำร
ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับควำมรู้ในเนื้อหำกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (50 คะแนน) จะประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
***********************************

~ 12 ~
กำหนดกำรสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60)

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
5. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ ของ
ตนเอง และลงลายมือชื่อ ต่อหน้า เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร
2.ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ หลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)

สมัครสอบกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก…….....…..
เลขประจาตัวสอบ

3 4
ติดรู ปถ่าย

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
1x1.5นิ้ว
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................สัญชาติ...............................เชื้อชาติ....................
2. เกิดวันที่..........เดือน........................................พ.ศ. ............... อายุ...........ปี............เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
2.1 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร...................................................
วันบัตรหมดอายุ....................................................
2.2 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) ............................................เลขที่...........................สังกัด ...................................
วันออกบัตร................................บัตรหมดอายุ..............................
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ).......................สาขาวิชาเอก.....................................................
สถาบันการศึกษา.................................................................................เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม......................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ.........................................................................................
4. อาชีพปัจจุบัน ( ) ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
( ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) ข้าราชการประเภทอื่น
( ) พนักงานส่วนท้องถิ่น
( ) อื่น ๆ……………………………………..……………….
สถานที่ทางาน/ปฏิบัติงาน..................................................................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด.............................................................โทร....................................................
5. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย................................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง................................................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ.....................................
6. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม...........แผ่น
6.1 หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จานวน.............แผ่น ประกอบด้วย
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สาเนาทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
 สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)
 อื่น ๆ ถ้ามี (ระบุ)………………………………………………………….

-26.2 กรณีที่ 1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน.............แผ่น
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่.............................................................
ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .............. ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ....................
 2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่..................................ให้ไว้ ณ วันที่..........เดือน................................พ.ศ
................ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน................................... พ.ศ. ................
 3. หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่........เดือน..............................พ.ศ................. ครบ 60 วันนับตั้งแต่วันออก
วันที่.........เดือน................................. พ.ศ. ......................
 4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ 2 ปี ให้ไว้ ณ วันที่...............
เดือน..................................พ.ศ. ............... ครบ 2 ปีนับตั้งแต่วันออก วันที่.........เดือน................................ พ.ศ. ..............................
 5. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน ให้ไว้ ณ วันที่..........
เดือน....................................พ.ศ. ............. ครบ 90 วันนับตั้งแต่วันออก วันที่...........เดือน................................... พ.ศ. .....................
6.3 กรณีที่ 2 ไม่มหี ลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อ 6.2 (ข้อ 1 – 3) ให้ยื่นแบบคาขออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมเอกสารประกอบ จานวน ....... แผ่น
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์
สอบแข่งขันครั้งนี้)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นความจริง ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
ในภายหลัง ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัครสอบ
(........................................................................)
วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ.................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ
ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า (สองร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามใบเสร็จเล่มที่………………เลขที่………… ( ) มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ( ) ไม่มีสิทธิ์
( ) ไม่ถูกต้อง
สอบแข่งขัน
เนื่องจาก…………………………………………… (…………………………………………………….) เนื่องจาก……………………………………………
……………………………………………………… …………./……………………………/……..…… …………………………………………………………
ผู้รับเงิน
(…………………………………………………….)
(…………………………………………………….)
……………./……………………………/……………
……………./……………………………/……………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

แบบ 1 (คส.09.10)
ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 นิว้

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................หมูท่ ี่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ..........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................................โทรสำร................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................(ของผู้ยื่นคำขอ)
มีควำมประสงค์จะให้หน่วยงำนต้นสังกัดขอหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ขออนุญำต เป็นครั้งที่  1  2  3
วุฒทิ างการศึกษา
 วุฒิปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก....................................................
จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่สำเร็จกำรศึกษำ...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
 วุฒิปริญญำโท
ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก....................................................
จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่สำเร็จกำรศึกษำ...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
 วุฒิปริญญำเอก
ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก....................................................
จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่สำเร็จกำรศึกษำ...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….

-2 วุฒิปริญญำอื่นๆ ที่เทียบเท่ำปริญญำตรี/ปริญญำทำงกำรศึกษำ
ชื่อปริญญำ/หลักสูตร...........................................................สำขำ/วิชำเอก....................................................
จำกสถำนศึกษำ..................................................................วันที่สำเร็จกำรศึกษำ...........................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….
เพื่อปฏิบั ติห น้ ำ ที่ส อนในสถำนศึ กษำ สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้นฐำน ปี พ.ศ. 2560
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด พะเยำ เนื่ อ งจำก ก.ค.ศ. มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง มำตรฐำนต ำแหน่ ง โดยปรั บ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เป็น “มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำร
ประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติกำรสอน ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ” จึงทำให้ผู้ที่ไม่มีหลักฐำนในกำรประกอบวิชำชีพครูสำมำรถสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้
ดังนั้น จึงขอให้คุรุสภำพิจำรณำให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำได้ และจะพัฒนำตนเอง
ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูที่คุรุสภำกำหนด เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูต่อไป
ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1.  สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
2.  ใบรำยงำนผลกำรเรียน
3.  สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4.  สำเนำทะเบียนบ้ำน
5.  รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6.  หลักฐำนอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................. ผู้ขอปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่
2. เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือไม่
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดี

ไม่เคย

ไม่เคย

ไม่เคย

เคย

เคย

เคย (ระบุ) ................................................

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตำมที่ระบุในแบบคำขอได้จำกสำนักทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย

(ลงชื่อ).........................................................................................ผู้ขอปฏิบัติกำรสอน
(........................................................................................)

-3คาแนะนาในการกรอกแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. โปรดกรอกข้อควำมในแบบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยละเอียดตำมควำมเป็นจริง ด้วยลำยมือที่ชัดเจน อ่ำนง่ำย
หรือพิมพ์และลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง
2. ชื่อ – นำมสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คำนำหน้ำชื่อ หำกมียศหรือฐำนันดรศักดิ์นำหน้ำชื่อให้ระบุไว้ด้วย
3. วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกเป็นตัวเลข
4. ให้ติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว ตำมข้อ 5 ที่แนบคำขอ 1 ใบ และแนบเพิ่มจำนวน 1 ใบ
5. กรณีแจ้งประวัติของผู้ยื่นขอ ต้องกรอกแบบคำขอตำมแบบ 1 (คศ.09.10) โดยตอบคำถำมให้ครบทุกข้อ
(ไม่ปล่อยเว้นว่ำง)
6. หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) ตำมข้อ 6 เช่น สำเนำเอกสำรกำรเปลีย่ นแปลงชื่อ – สกุล สำเนำทะเบียนสมรส / หย่ำ เป็นต้น
7. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอที่ถ่ำยสำเนำ ต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “สำเนำถูกต้อง” ทุกฉบับ / หน้ำ
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-ตัวอย่าง-

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที…่ …………………………………………
วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ตาแหน่ง..................................................
ระดับ/อันดับ...................ขั้น...................บาท หน่วยงาน.......................................กอง.....................................................
กรม...................................................กระทรวง..........................................................ประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุ คคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพะเยา นั้น
(หน่วยงานของผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง)........................................พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการ
ดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อถึงลาดับที่ที่ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต
(.......................................................)
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(.........................................)
ตาแหน่ง…………………………………………………………
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(.................................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที…่ …………………………………………
วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ข้าพเจ้า............................................................ตาแหน่ง...............................................................
หน่วยงานการศึกษา...............................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้.....................................................
ตาแหน่ง..............................รับเงินเดือนในระดับ/ อันดับ.............ขั้น.................บาท ตาแหน่ง เลขที่.....................
หน่วยงานการศึกษา.............................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................
กระทรวง..............................................................มาสมัครสอบแข่งขั นเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้
ลงชื่อ............................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(.............................................)
ตาแหน่ง..................................................
หมำยเหตุ การอนุ ญ าตให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด วิทยฐานะใด ไปสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ และแต่งตั้งตามความในมาตรา 53 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้พิจาณาอนุญาต แล้วแต่กรณี

