ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติ ก.ค.ศ. ตามนัยหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 /ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่
มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว 6838 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
เรื่อง การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาตาแหน่ งครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ครั้ งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 และให้ด าเนิน การคัด เลือ กเป็น ไปในแนวทางเดีย วกัน ด้ว ย
ความเรีย บร้อ ย บริสุทธิ์ และยุติธ รรม ตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลัก นิติธ รรม คุณธรรม
ความโปร่งใส ความเสมอภาค และตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 94 อัตรา
1.1 ตาแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1.2 ตาแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1.3 ตาแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
ดังบัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
/2.2 ปัจจุบัน…

-22.2 ปั จจุ บั น เป็ นพนั กงานราชการ ลู กจ้ างประจ า ครู สอนศาสนาอิ สลาม วิ ทยากรอิ สลามศึ กษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตาแหน่ง
ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนผู้สมัครต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อ
สัปดาห์
ทั้ งนี้ การนั บระยะเวลาปฏิ บั ติ การสอน ให้ นั บได้ ตั้ งแต่ วันที่ ได้ รับวุฒิ ปริญญาตรี โดยผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ
ให้สาเร็จการศึกษาแล้ว
เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน จากการให้บริการ
การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนาไปใช้จ่ายตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
2.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็น
คุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
2.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครสอบ ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ได้
ทั้ง 2 ประเภท คือ (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยใบประกอบวิชาชีพหรือ
เอกสารดังกล่าวไม่หมดอายุในวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กให้ ข อรั บ ใบสมั ค ร และให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ได้ ที่ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด สุ ริน ทร์ ตั้ งแต่ วั น พุ ธ ที่ 22 พฤศจิ ก ำยน 2560
ถึงวันอังคำรที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.2 ใบปริญญาบั ตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ฉบับภาษาไทย
รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 กรณีที่มีวุฒิปริญญาต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนาประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
อนุปริญญา เช่น ปวส. วุฒิ ปวท. และระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcripts) ฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขา
หรือ ทาง หรือวิชาเอกที่จะสมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ มายื่นในวันสมัครด้วย
4.4 ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงในการประกอบวิ ช าชี พ ครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.6 บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รพนั ก งานราชการ ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ ฉบั บ จริ ง
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.7 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.8 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย ซึ่งออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
/4.7 หลักฐานอื่น ๆ ...

-34.7 หลั กฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส
ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.8 แบบรายงานประวัติและผลงาน ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินตาม ตัวชี้วัด ตามแบบที่กาหนดแนบท้าย
ประกาศ ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกันนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ส่งพร้อมในวันรับสมัคร) จานวน 3 เล่ม
4.9 คาสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีการจ้างจากเงินงบประมาณหรือเงิน
รายได้ของสถานศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวัน
รับสมัครวันสุดท้าย และมีภาระงานสอนและตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ ต่อสัปดาห์ โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองหรือผู้สั่งจ้างลงนามรับรองแล้วแต่กรณี (สาหรับการจ้างด้วยเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาต้องสาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับไว้และนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษานั้น
ตามระยะเวลาที่จ้างโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองมาเป็นหลักฐานสมัครด้วย)
4.10 หนั งสื อ รั บ รองของโรงเรี ยนกรณี จ้ างจากเงิ น รายได้ ของสถานศึ กษา (ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่าด้ วยเงินรายได้ สถานศึ กษาของรัฐที่ ไม่ เป็ นนิ ติ บุ คคล พ.ศ. 2546 หรื อระเบี ยบส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์
อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้ สถานศึกษาไปจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) จานวน 1 ฉบับ
4.11 สาเนาบัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา ที่แสดงการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
กรณีใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
4.12 สาเนาภาระงานการสอนหรือตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 5 คาบ
/สัปดาห์ โดยผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
(สาเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครสอบลงนามรับรองสาเนาถูกต้องครบถ้วนทุกแผ่น)
5. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิ ดจากผู้สมัคร หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครหรือ
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือปฏิบัติงานตามคาสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปีอันมีผลทาให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น
ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ
5.2 คณะกรรมการศึ ก ษาธิการจั งหวัด สุ ริน ทร์ จะไม่ รับ ใบสมั ครหากผู้ ส มั ค รยื่น เอกสาร
หลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ภายในวั นศุ กร์ ที่ 1 ธั นวาคม 2560 ณ ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดสุ ริ นทร์ และทางเว็ บไซด์
www.cms.surinpeo.go.th
/7. หลักสูตร...

-47. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และประเมินประวัติและผลงาน ดังนี้
ภำค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู โดยสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยเน้นความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภำค ข ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
/1.6 การวิจัย...

-51.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมินโดย
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
2. สัมภาษณ์ ( 50 คะแนน)
8. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
ภำค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
โดยสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

หมำยเหตุ

วันเสำร์ที่ 16 ธันวำคม 2560
เวลา 09.00 – 10 .00 น.
ความรอบรู้
50 คะแนน
เวลา 11.00 – 12 .00 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 50 คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภำค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

หมายเหตุ

วันเสำร์ที่ 16 ธันวำคม 2560
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 50 คะแนน
เวลา 13.00 – 14 .00 น.
ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
เวลา 15.00 – 16 .00 น.
50 คะแนน
ภำค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
คะแนนเต็ม
วันจันทร์ที่ 4 ธันวำคม 2560 ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง
ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวำคม 2560 จากผูอ้ านวยการสถานศึกษา

50 คะแนน

วันอำทิตย์ที่ 17 ธันวำคม 2560 สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

หมายเหตุ

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

/9 เกณฑ์...

-69. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผลการ
คัดเลือกเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบ
ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีกให้จับสลาก
10. กำรประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกคน
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย จาแนกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซด์
www.cms.surinpeo.go.th
11 . กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ครบตามจานวน
ตาแหน่งว่างที่ประกาศตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเรียงลาดับจน ครบ 97 ตาแหน่ง โดยไม่มี
การขึ้นบัญชีและเป็นอันยกเลิก
อนึ่ง หากปรากฏว่าในการดาเนินการคัดเลือก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดาเนินการวินิจฉัย
และพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ )
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
2. รับสมัครคัดเลือก
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
4. ประเมินประวัติและผลงาน
5. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
ภำค ก เวลา 09.00 – 10 .00 น.
เวลา 11.00 – 12 .00 น.
ภำค ข เวลา 13.00 – 14 .00 น.
เวลา 15.00 – 16 .00 น.

ภายในวันพุธที่ 1๕ พฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 22 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
ความรอบรู้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

6. สอบสัมภาษณ์
ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
และวิชาชีพ
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

เลขประจาตัวผู้สมัคร
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าตรง
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ขนาด
คณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
1 นิ้ว
******************************************
สมัครสอบคัดเลือกกลุ่มวิชา..............................................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล...................................................................สัญชาติ........................เชื้อชาติ..........................
เลขประจาตัวประชาชน
2. เกิดวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ..............อายุ...............ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3. ภูมิลาเนาตามสาเนาทะเบียน บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล..............................ถนน....................
อาเภอ............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................................
4. คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี (วุฒิย่อ)......................... วิชาเอก...................................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ชื่อ .....................................................................................................
 ปริญญาโท (วุฒิย่อ)......................... วิชาเอก..................................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ชื่อ ....................................................................................................
 ปริญญาเอก (วุฒิย่อ)......................... วิชาเอก................................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ชื่อ ....................................................................................................
5. ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ง  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจา  ครูสอนศาสนาอิสลาม
 วิทยากรอิสลามศึกษา  พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว
จากเงิน งบประมาณ ประเภท................................รายได้ของสถานศึกษาโรงเรียน...........................
อาเภอ..................................จังหวัด...................................สพป. / สพม.....................................................................
6. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่.........................................นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา.........ปี...........เดือน............วัน
(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยแนบคาสั่ง/สัญญาจ้างตามรายละเอียด )
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร (ให้จัดเรียงตามลาดับ)
 4.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน
 4.2 ใบปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ฉบับภาษาไทย ฉบับจริงพร้อม
สาเนา จานวน 1 ฉบับ
 4.3 กรณีที่มีวุฒิปริญญาต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนาประกาศนียบัตรคุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส.
วุฒิ ปวท. และระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcripts) ฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขาหรือ ทาง หรือวิชาเอกที่จะ
สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ มายื่นในวันสมัครด้วย
 4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 4.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
 4.6 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
/4.7 ทะเบียนบ้าน…

-2 4.7 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 4.8 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
วันสุดท้าย จานวน 1 ฉบับ
 4.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรสฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 4.8 แบบรายงานประวัติและผลงาน ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา พร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินตาม ตัวชี้วัด ตามแบบที่กาหนดแนบท้ายประกาศผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกันนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย(ส่งพร้อมในวันรับสมัคร) จานวน 1 เล่ม
 4.9 คาสั่ งจ้ างหรือสัญญาจ้ างหรือหลั กฐานอื่นที่ แสดงว่ ามีการจ้างจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครวัน
สุดท้าย และมีภาระงานสอนและตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5คาบ ต่อสัปดาห์ *โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ลงนามรั บรองหรื อผู้ สั่ งจ้ างลงนามรั บรองแล้ วแต่กรณี (ส าหรับการจ้ างด้ วยเงินรายได้ ของสถาน ศึ กษาต้องส าเนา
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับไว้และนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษานั้นตามระยะเวลาที่
จ้างโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองมาเป็นหลักฐานสมัครด้วย)
 4.10 หนังสือรับรองของโรงเรียนกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็ นนิ ติบุ คคล พ.ศ. 2546 หรือระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2549 และประกาศสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนาเงินรายได้
สถานศึ กษาไปจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ เป็ นนิ ติ บุคคลในสั งกั ดเขตพื้ นที่
การศึกษา พ.ศ. 2551) จานวน 1 ฉบับ
 4.11 สาเนาบัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา ที่แสดงการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรณีใช้เงินรายได้
ของสถานศึกษา
 4.12 ส าเนาภาระงานการสอนหรื อ ตารางสอนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์ หรื อ 5 คาบ/สั ป ดาห์
โดยผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
เพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย
สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ตาบล................................
ถนน........................... อาเภอ............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและ
ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้อมูลข้างต้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
ทั้งสิ้น
ลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………
(…………………………………………………………..)
ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน............................พ.ศ. 2560

-3คารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร)
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพิจารณาแล้วเห็นว่า
(นาย,นาง,นางสาว)...................................................เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความประพฤติเหมาะสม
และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยได้
ลงชื่อ………………………………………………. ผู้รับรอง
(………………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………………………….
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. 2560
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
ครบถ้วนแล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.............................................………………………………….
ลงชื่อ...................................................................
ลงชื่อ………………………………………………………………….
(…………………………….………..………)
(…………………………….………………………)
ตาแหน่ง ………………………………….…………………
ตาแหน่ง ………………………………………………………….…
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. 2560

รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 25๖๐

ตาแหน่ง

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก

ครูผู้ช่วย 1.ภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ
3.ภาษาญี่ปุ่น
๔.คณิตศาสตร์
5.วิทยาศาสตร์
6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7.ฟิสิกส์
8.สังคมศึกษา
9.พลศึกษา
10.สุขศึกษา
11.ศิลปศึกษา
12.นาฏศิลป์
13.ดนตรี
๑4.ดนตรีศึกษา
15.อุตสาหกรรมศิลป์
16.เกษตรกรรม
๑7.การเงินการบัญชี
๑8.คอมพิวเตอร์
19.ปฐมวัย
20.การประถมศึกษา
21.จิตวิทยาและแนะแนว
22.บรรณารักษ์
รวม

รหัสกลุ่ม
วิชา/ทาง/
สาขา
วิชาเอก
01
๐2
04
11
12
13
16
17
21
22
23
26
27
28
34
41
44
50
55
56
59
63

จานวน
อัตรา
ที่ประกาศ
รับสมัคร
7 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
5 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
7 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
21 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
94 อัตรำ

อัตราเงินเดือน
๑. สาหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร ๔ ปี อัตรา
เงินเดือนขั้น ๑๕.๐๕๐ บาท
๒. สาหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร ๕ ปี อัตรา
เงินเดือนขั้น ๑๕.๘๐๐ บาท
๓. สาหรับคุณวุฒิระกาศนียบัตรบัณฑิตมีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
หลักสูตร ๔ ปี อัตรา
เงินเดือนขั้น ๑๕.๘๐๐ บาท
๔. สาหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร ๖ ปี อัตรา
เงินเดือนขั้น ๑๗.๖๙๐ บาท

หมายเหตุ
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ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖๐
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๐)
รหัสวิชำ
กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก
หมำยเหตุ
ที่สมัครสอบ
1. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย
01
1.1 ภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.4 ไทยคดีศึกษา
1.5 ไทยศึกษา
1.6 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.7 วรรณคดีไทย
1.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.9 ภาษาไทยและการสื่อสาร
1.10 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
1.11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างชาติ
1.12 ภาษาไทยธุรกิจ
1.13 สาขาวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกภาษาไทย
1.14 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1.1 – 1.13
1.15 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาภาษาไทยจานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย
มีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
ส านั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0 2 0 6 .6 /ว 7 และห นั งสื อ ส านั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
รหัสวิชำ
กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก
หมำยเหตุ
ที่สมัครสอบ
2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ
02
2.1 ภาษาอังกฤษ
2.2 อังกฤษ
2.3 วรรณคดีอังกฤษ
2.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.7 การสอนภาษาอังกฤษ
2.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
2.9 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

-2ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ
2.10 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2.11 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2.12 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
2.13 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.14 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.15 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 2.1 – 2.14
5.16 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย
มีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
ส านั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0 2 0 6 .6 /ว 7 และห นั งสื อ ส านั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือวิชำเอกภำษำญี่ปุ่น
3.1 ภาษาญี่ปุ่น
3.2 การสอนภาษาญี่ปุ่น
3.3 การสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)
3.4 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 3.1 – 3.5
19.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชา
ภาษาจีน จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการ
นับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่
ศธ 0206.6/ว 7 และหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวัน ที่
29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์
4.1 คณิตศาสตร์
4.2 การสอนคณิตศาสตร์
4.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
4.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
4.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
4.7 สถิติ
4.8 สถิติศาสตร์
4.9 สถิติคณิตศาสตร์
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-๓ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์
4.10 สถิติประยุกต์
4.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
4.12 คณิต-วิทยาศาสตร์
4.13 คณิตศาสตร์-เคมี
4.14 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
4.15 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
4.16 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.17 วิชาเอกคณิตศาสตร์
4.18 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 4.1 – 4.17
4.19 วุฒิ /สาขา/วิช าเอกที่ เรี ย กชื่อ อย่ างอื่ น ซึ่ ง ก.ค.ศ.รับ รอง และได้ เรีย นวิช า
คณิตศาสตร์จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรอง
การนั บ หน่ ว ยกิต จากสถาบั น ที่ จ บการศึกษา ที่ เกี่ ยวข้อง ตามหนั งสื อส านั กงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์
5.1 วิทยาศาสตร์
5.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.3 วิทยาศาสตร์ศึกษา
5.4 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.5 การสอนวิทยาศาสตร์
5.6 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.7 การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.8 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
5.9 การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5.10 การศึกษาวิทยาศาสตร์
5.11 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5.12 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.13 วิทยาศาสตร์-เคมี
5.14 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
5.15 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
5.16 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.17 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
5.18 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
5.19 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
5.20 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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-4ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์
5.21 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
5.22 วิทยาศาสตร์การศึกษา
5.23 เคมี
5.24 สาขาวิชาเคมี
5.25 เคมีทั่วไป
5.26 เคมีเทคนิค
5.27 อินทรีย์เคมี
5.28 การสอนเคมี
5.29 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
5.30 ชีววิทยา
5.31 การสอนชีววิทยา
5.32 การสอนชีวิทยาระดับมัธยมศึกษา
5.33 ชีววิทยาประยุกต์
5.34 เทคโนโลยีชวี ภาพ
5.35 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.36 ฟิสิกส์
5.37 การสอนฟิสิกส์
5.38 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
5.39 ฟิสิกส์ประยุกต์
5.40 ชีวเคมี
5.41 เคมีศึกษา
5.42 จุลชีววิทยา
5.43 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 5.1 – 5.42
7.๔๔ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองการนั บ หน่ ว ยกิ ต จากสถาบั น ที่ จ บการศึ ก ษา ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามหนั งสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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-5ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
6.1 วิทยาศาสตร์
6.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.3 การสอนวิทยาศาสตร์
6.4 วิทยาศาสตร์ศึกษา
6.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.7 วิทยาศาสตร์กายภาพ
6.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
6.9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.10 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.11 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
6.12 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
6.13 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
6.14 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
6.15 การศึกษาวิทยาศาสตร์
6.16 ฟิสิกส์
6.17 เคมี
6.18 ชีววิทยา
6.19 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 6.1 – 6.19
8.12 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาวิทยาศาตร์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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-6ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกฟิสิกส์
7.1 ฟิสิกส์
7.2 หลักสูตรและการสอนวิชาฟิสิกส์
7.3 วิธีสอนฟิสิกส์
7.4 ฟิสิกส์ในหลักสูตรมัธยม
7.5 การทดลองสอนวิชาฟิสิกส์
7.6 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์
7.7 ฟิสิกส์สาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
7.8 ฟิสิกส์ประยุกต์
7.9 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 7.1 – 7.8
7.10 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาฟิสิกส์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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-7ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ
8.1 สังคมศึกษา
8.2 สังคมวิทยา
8.3 การสอนสังคมศึกษา
8.4 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
8.5 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8.6 สังคมศาสตร์การพัฒนา
8.7 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
8.8 มานุษยวิทยา
8.9 มนุษยวิทยา
8.10 วัฒนธรรมศึกษา
8.11 จริยศึกษา
8.12 พุทธศาสนา
8.13 พุทธศาสตร์
8.14 ศาสนา
8.15 ศาสนาเปรียบเทียบ
8.16 วัฒนธรรมศาสตร์
8.17 ประวัติศาสตร์
8.18 การสอนประวัติศาสตร์
8.19 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
8.20 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
8.21 ประวัติศาสตร์ตะวันออก
8.22 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.23 ภูมิศาสตร์
8.24 การสอนภูมิศาสตร์
8.25 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
8.26 ปรัชญาและศาสนา
8.27 การพัฒนาชุมชน
8.28 นิติศาสตร์
8.29 รัฐศาสตร์
8.30 รัฐประศาสนศาสตร์
8.31 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
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-8ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ
8.32 การเมืองการปกครอง
8.33 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 8.1 – 8.32
8.34 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาสังคมศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนั งสื อ ส านั ก งาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 9. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ
9.1 พลศึกษา
9.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
9.3 การฝึกและการจัดการกีฬา
9.4 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
9.5 พลศึกษาและสุขศึกษา
9.6 สุขศึกษาและพลศึกษา
9.7 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
9.8 การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
9.9 การสอนพลศึกษา
9.10 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 9.1 – 9.9
9.11 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาพลศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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ที่สมัครสอบ
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รหัสวิชำ
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-9ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 10. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสุขศึกษำ
10.1 สุขศึกษา
10.2 การสอนสุขศึกษา
10.3 ชีวอนามัย
10.4 อนามัยครอบครัว
10.5 สาธารณสุขหรือสาธารณศาสตร์
10.6 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา
10.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 10.1 – 10.6
10.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียน
วิชาสุขศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือ
รับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกศิลปศึกษำ
11.1 ศิลปะ
11.2 ศิลปศึกษา
11.3 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
11.4 ศิลปะไทย
11.5 ประยุกต์ศิลปศึกษา
11.6 จิตรกรรม
11.7 จิตรกรรมไทย
11.8 จิตรกรรมสากล
11.9 ประติมากรรม
11.10 ประติมากรรมสากล
11.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกข้อ 11.1 – 11.10
11.12 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และได้
เรียนวิชาศิลปศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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ที่สมัครสอบ
22

หมำย
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-10ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
12.1 นาฏศิลป์
12.2 นาฏศิลป์ไทย
12.3 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
12.4 นาฏศิลป์สากล
12.5 นาฏศิลป์สากลศึกษา
12.6 นาฏศาสตร์
12.7 นาฏยศาสตร์
12.8 นาฏศิลป์และการละคร
12.๙ สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 12.1 – 12.๘
12.1๐ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชานาฏศิลป์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 13. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกดนตรี
13.1 ดนตรี
13.๒ ดนตรีศึกษา
13.๓ ดุริยางคศิลป์
13.4 ดุริยางค์ศิลป์
13.5 ดุริยางคศาสตร์
13.6 ดุริยางค์ไทย
13.7 ดุริยางค์สากล
13.8 คีตศิลป์ไทย
13.9 ดนตรีสากล
13.10ดุริยศิลป์
13.11 ดนตรีคีตศิลป์
13.12 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 13.1 – 13.11
13.13 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาดนตรี จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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-11ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 14. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกดนตรีศึกษำ
14.1 ดนตรีศึกษา
14.2 ดนตรี
14.3 ดุริยศิลป์
14.4 ดุริยางค์ศาสตร์
14.5 ดุริยางค์ไทย
14.6 ดุริยางค์สากล
14.7 ดนตรีสากล
14.8 ดุริยางค์ศิลป์
14.9 การสอนวิชาเอกดนตรี
14.10 คีตศิลป์สากล
14.11 ดนตรีไทย
14.12 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
14.13 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
14.14 คีตศิลป์ไทย
14.15 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 14.1 – 14.14
14.17 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียน
วิชาดนตรีศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมี
หนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
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-12ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 15. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกอุตสำหกรรมศิลป์
15.1 อุตสาหกรรม
15.2 อุตสาหกรรมศิลป์
15.3 อุตสาหกรรมศึกษา
15.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
15.5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 15.1 – 15.๕
15.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และได้เรียน
วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมี
หนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 16. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกเกษตรกรรม
16.1 เกษตรศึกษา
16.2 พฤษศาสตร์
16.3 เกษตรทั่วไป
16.4 ส่งเสริมการเกษตร
16.5 พืชสวน
16.6 พืชไร่
16.7 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
16.8 เทคโนโลยีชวี ภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
16.9 อุตสาหกรรมการเกษตร
16.10 พัฒนาการเกษตร
16.11 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
16.12 วิทยาศาสตร์การเกษตร
16.13 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
16.14 เกษตรศาสตร์
16.15 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
16.16 คุรุศาสตร์เกษตร
16.17 พืชศาสตร์
16.18 พืชผัก
16.19 พืชสวนประดับ
16.20 สัตวศาสตร์
16.21 เทคโนโลยีการเกษตร
16.22 อุตสาหกรรมเกษตร
16.23 วิศวกรรมเกษตร
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-13ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 16. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกเกษตรกรรม
16.24 วิทยาศาตร์เกษตร
16.25 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
16.26 เกษตรและสิ่งแวดล้อม
16.27 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 16.1 – 16.26
16.28 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้ เรี ย นวิช าเกษตร จ านวนหน่ ว ยการเรีย นไม่ น้ อ ยกว่ า 30หน่ ว ยกิ ต
โดยมีหนั งสือรับรองการนับ หน่ วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 17. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกกำรเงินกำรบัญชี
17.1 การเงิน,การบริหารการเงิน,การเงินและการธนาคาร,การธนาคาร
และการเงิน หรือการเงินและธุรกิจการงาน
17.2 บัญชี,การบัญชี,การบัญชีการเงิน,การบัญชีต้นทุน,การสอบบัญชี
ธุรกิจศึกษา-บัญชี,ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
17.3 เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
17.4 การบริหารงานบุคคล /การบริหารทรัพยามนุษย์
อนึ่ง เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การคลัง พิจารณา
หลักฐานการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาเอกการเงินหรือสาขาวิชาเอกการคลัง
หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การคลัง ไว้แจ้งชัดเท่านั้น
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่เป็นเอกคู่ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเอก
เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 18. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์
18.1 คอมพิวเตอร์
18.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
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-14ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 18. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์
18.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา
18.4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18.5 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
18.6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18.7 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
18.8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
18.9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
18.10 ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
18.11 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์
18.12 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
18.13 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
18.14 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 18.1 – 18.13
18.15 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 19. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย
16.1 การอนุบาล
19.2 อนุบาลศึกษา
19.3 การอนุบาลศึกษา
19.4 ปฐมวัยศึกษา
19.5 การปฐมวัย
19.6 การศึกษาปฐมวัย
19.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 19.1 – 19.6
19.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาปฐมวัย จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

รหัสวิชำ
ที่สมัครสอบ

หมำยเหตุ

50

รหัสวิชำ
ที่สมัครสอบ
55

หมำยเหตุ

-15ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 20. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกประถมศึกษำ
20.1 การประถมศึกษา
20.2 ประถมศึกษา
20.3 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 20.1 – 20.2
20.4 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาประถมศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่
ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 21. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกจิตวิทยำและแนะแนว
21.1 แนะแนว
21.2 จิตวิทยาและการแนะแนว
21.3 จิตวิทยา
21.4 จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว
21.5 จิตวิทยาสังคม
21.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 21.1 – 21.5
21.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาจิตวิทยาและแนะแนว จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

รหัสวิชำ
ที่สมัครสอบ
56

รหัสวิชำ
ที่สมัครสอบ
59

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

-16ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย 22. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกบรรณำรักษ์
22.1 บรรณารักษ์
22.2 บรรณารักษ์ศาสตร์
22.3 ห้องสมุดโรงเรียน
22.4 สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป
22.5 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
22.6 บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
22.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 22.1 – 22.6
22.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาบรรณารักษ์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต โดย
มีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

รหัสวิชำ
ที่สมัครสอบ
63

หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน

ที่.........../25๖๐

โรงเรียน.................................................
ที่อยู่........................................................
................................................................

ข้าพเจ้า ..................................................... ตาแหน่ง .............................................................................
โรงเรียน ..................................................................อาเภอ.................................. สังกัด.......................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..................................................................วุฒิ.....................................................
วิชาเอก............................................................... ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง…………………………………………………………………………………….
โรงเรียน......................................................................................... อาเภอ.............................................................
สังกัด สพป./สพม. ..................................................................ตั้งแต่วันที่...........เดือน.................พ.ศ....................
ถึงวันที่......เดือน................พ.ศ........รวมทั้งสิ้น........ปี............เดือน.........วัน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ.........................

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกรณีจ้ำงจำกเงินรำยได้ของสถำนศึกษำ

ที่.........../25๖๐

โรงเรียน.................................................
ที่อยู่........................................................
................................................................

ข้าพเจ้า ..................................................... ตาแหน่ง .............................................................................
โรงเรียน ..................................................................อาเภอ.................................. สังกัด.......................................
รับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................,,,,,,,,,,,,,,,.......วุฒิ..............................................
วิชาเอก............................................................... ผู้สมั ครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
(หมายถึงเงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของ
สถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด หรือเงินรายได้อื่น ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น)
โรงเรียน......................................................................................... อาเภอ........................................................
สังกัด สพป./สพม. ..................................................................ตั้ งแต่วันที่...........เดือน.................พ.ศ................
ถึงวันที่......เดือน................พ.ศ........รวมทั้งสิ้น........ปี............เดือน.........วัน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุ ดท้าย)
และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ.........................

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
หมำยเหตุ ให้แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้
โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด เช่น
สาเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามที่ทางราชการกาหนด และสาเนาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

บัญชีงบหน้าระยะเวลาการปฏิบัติการสอน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
***********************
ชื่อ – สกุล .......................................... ตาแหน่ง ( ) ครูอัตราจ้าง ( ) ลูกจ้างชั่วคราว ( ) พนักงานราชการ
โรงเรียน.............................................. อาเภอ........................... สังกัด สพป/สพม.......................... เขต ..........
ระยะเวลาปฏิบัติงาน รวมอายุ ผู้บริหารสถานศึกษา
ปีที่ ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน
ลงนามรับรอง
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ การปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................... ผู้สมัคร
(..........................................)
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการปฏิบัติงานหลายแห่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่เกี่ยวข้องรับรองระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานสอนหรือระยะเวลาการจ้าง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ลงนามรับรองจะต้องรับผิดชอบต่อการรับรองตามความเป็นจริง

แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖๐
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

โดย
…………………………………….
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………………………………………….
โรงเรียน……………………………………………………
สพป. / สพม…………..

รหัสประจำตัวสอบ …………………
กลุ่มวิชำ……………………………

(สมัครกลุม่ วิชำ…………………………………..
รหัสประจำตัวสอบ
แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖0
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
……………………………………..

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – ชื่อสกุล………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน…………………………………………………
2. วัน เดือน ปีเกิด………………อายุ……….ปี………เดือน ภูมิลาเนา อาเภอ……………..จังหวัด……………………………….
3. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง……………………………ปฏิบัติการสอนกลุม่ สาระ……………………………………………………………..
โรงเรียน………………………………………อาเภอ……………………………..สพป./สพม………………………………………………….
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงำน
1. คุณวุฒิกำรศึกษำ (5 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุด ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
 ระดับปริญญาโทขึน้ ไป ชื่อวุฒิ………………………………….วิชาเอก…………………… (๕ คะแนน)
 ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต ชื่อวุฒ…ิ …………………วิชาเอก…………………… (๔ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
2. ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน (10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา

ทีร่ ะบุตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นับเป็น 1 ปี) โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ
 ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
 ระยะเวลา 11 ปี
(๙ คะแนน)
 ระยะเวลา 1๐ ปี
(๘ คะแนน)
 ระยะเวลา ๙ ปี
(๗ คะแนน)
 ระยะเวลา ๘ ปี
(๖ คะแนน)
 ระยะเวลา ๗ ปี
(๕ คะแนน)
 ระยะเวลา ๖ ปี
(๔ คะแนน)
 ระยะเวลา ๕ ปี
(๓ คะแนน)
 ระยะเวลา ๔ ปี
(๒ คะแนน)
 ระยะเวลา ๓ ปี
(๑ คะแนน)
3. สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งหรือสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้

ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
 ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
 ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)

(๕ คะแนน)
(๔ คะแนน)

4. ภูมิลำเนำของผู้สมัคร (5 คะแนน) พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
(๕ คะแนน)
 ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
(๔ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
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5. ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน (5 คะแนน) ภาระงานการสอน หมายถึง จานวนชั่วโมงหรือคาบที่
ปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียนในภาคเรียนปัจจุบัน
ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบตารางสอน ซึ่งผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป
 ภาระงานการสอน 12 – 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
 ภาระงานการสอน 5 – 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)

(๕ คะแนน)
(๓ คะแนน)
(๑ คะแนน)

6. กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งแต่งตัง้ หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือคณะทางานทีส่ ูงสุดเพียงระดับเดียว จากหน่วยงาน
ถาครัฐหรือเอกชนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่า

กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 ๒. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด
หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
7. ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน (5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่

ในความรับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ทีไ่ ด้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา

สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)

8. ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอื่นของผู้สมัครที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่ได้รบั รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา

สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)

-39. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ประเมินโดยทำงลับ (5 คะแนน)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดาเนินการประเมินทางลับ (...............คะแนน)
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่นาเสนอไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอรับรองว่าข้อมูลของ…………………………………………………………เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………..

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 25๖๐)
********************
(1) ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
1
2

3

4

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
คุณวุฒิกำรศึกษำ
๑. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
๒. ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน
1. ระยะเวลา ๑๒ ปีขึ้นไป
2. ระยะเวลา ๑๑ ปี
3. ระยะเวลา ๑๐ ปี
๔. ระยะเวลา ๙ ปี
๕. ระยะเวลา ๘ ปี
๖. ระยะเวลา ๗ ปี
๗. ระยะเวลา ๖ ปี
๘. ระยะเวลา ๕ ปี
๙. ระยะเวลา ๔ ปี
๑๐.ระยะเวลา ๓ ปี
สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน
1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
๒.ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

ค่าคะแนน
(5 คะแนน)
๕ คะแนน
4 คะแนน
(10 คะแนน)
๑๐ คะแนน
๙ คะแนน
8 คะแนน
๗ คะแนน
๖ คะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
(5 คะแนน)
๕ คะแนน
๒ คะแนน

ภูมิลำเนำของผู้สมัคร
1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลาเนาอยูน่ อกจังหวัดที่รับสมัคร

(5 คะแนน)
๕ คะแนน
๒ คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษาที่ระบุตามคาสั่งหรือสัญญา
จ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันนับถึง
วันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปี
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) โดย
คาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรองระยะเวลาที่ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษานั้นๆ

พิจารณาจากคาสั่งหรือสัญญาจ้าง
ฉบับปัจจุบัน โดยคาสั่งหรือสัญญา
จ้างให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง
พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน(ทร.๑๔) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย

-๒ที่
5

6

7

8

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน

ค่าคะแนน
(5 คะแนน)

1.ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ขึ้นไป
๒.ภาระงานการสอน 12 – 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
๓.ภาระงานการสอน 5 – 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์

๕ คะแนน
3 คะแนน
๑ คะแนน

กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน

(5 คะแนน)

๑. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับ
ภาค ประเทศ หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือกลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
๓.เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่า
เขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุม่
สถานศึกษา สังกัด สศศ.

๕ คะแนน

ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน
๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือ
นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
จังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่า
กว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(5 คะแนน)
๕ คะแนน

ผลงำนที่เกิดกับตนเอง
๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือ
นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
จังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือต่า
กว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(5 คะแนน)
๕ คะแนน

4 คะแนน
๓ คะแนน

4 คะแนน
๓ คะแนน

4 คะแนน
๓ คะแนน

กรอบการพิจารณา
ภาระงานการสอน หมายถึง จานวน
ชั่วโมงหรือคาบทีป่ ฏิบัติการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เรียนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ
วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบ
ตารางสอน ซึ่งผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)

พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดง
ว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือ
คณะทางานที่สูงสุดเพียงระดับเดียว
จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
ระดับเดียวโดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่ได้รับ
เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของ
ผู้สมัครที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
ระดับเดียว โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)

-๓ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
9 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ประเมินโดย
ทำงลับ)
1.การอุทิศเวลาให้ราชการ
๒.ขยัน อดทน รับผิดชอบ
๓.การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
๔.การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
๕.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา
(5 คะแนน) พิจารณาจาก ผลการประเมิน
พฤติกรรม
วิธีการ
๑.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ ดาเนินการจัดส่งแบบ
ประเมินให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
ของผู้สมัคร ทาการประเมิน
๒.ผู้ประเมินดาเนินการประเมิน
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
รายการประเมินและทาสาเนาแบบ
ประเมิน ๑ ฉบับ
๓.สถานศึกษานาแบบประเมินฉบับ
จริงใส่ซองปิดผนึกประทับตรำลับ
พร้อมลงลำยมือชื่อกำกับ นาส่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
และเก็บสาเนาไว้ที่สถานศึกษา
4.กศจ. นาผลการประเมินไปรวมกับ
คะแนนประเมินตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วดั อื่น

(2) สัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

1

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

2
3

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน
10 คะแนน

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

5

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถามและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคาถามและการสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลัก
คิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อ
วิชาชีพครู
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

9 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ประเมิน
โดยทำงลับ)
1.การอุทิศเวลาให้ราชการ
๒.ขยัน อดทน รับผิดชอบ
๓.การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
๔.การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
๕.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

กรอบการพิจารณา
(5 คะแนน) พิจารณาจาก ผลการประเมิน
พฤติกรรม
วิธีการ
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมิน
ตามแบที่ สพฐ.กาหนด จากเว็ปไซต์
http://personnel.obec.go.th
หรือทางเว็ปไซต์ของ สพท.ส่งให้
ผู้อานวยการสถานศึกษา ทาการ
ประเมิน
๒.ผู้ประเมินดาเนินการประเมิน
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
รายการประเมินและทาสาเนาแบบ
ประเมิน จานวน ๑ ฉบับ
๓.ให้นาแบบประเมินฉบับจริงใส่
ซองปิดผนึกประทับตรำลับพร้อม
ลงลำยมือชื่อกำกับ และเก็บสาเนา
ไว้ที่สถานศึกษา
4.ผู้สมัครนาผลการประเมินยื่น
พร้อมใบสมัคร ที่ กศจ. สุรินทร์
๕.กศจ. นาผลการประเมินไปรวมกับ
คะแนนประเมินตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วดั อื่น

(2) สัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

1

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

2
3

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน
10 คะแนน

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

5

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถามและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคาถามและการสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลัก
คิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อ
วิชาชีพครู

แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖0
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

โดย
…………………………………….
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………………………………………….
โรงเรียน……………………………………………………
สพป. / สพม…………..

รหัสประจำตัวสอบ …………………
กลุ่มวิชำ……………………………

สมัครกลุม่ วิชำ…………………………………..
รหัสประจำตัวสอบ
แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.๒๕๖0
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
……………………………………..

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – ชื่อสกุล………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน……………………………………………………
2. วัน เดือน ปีเกิด………………อายุ……….ปี………เดือน ภูมิลาเนา อาเภอ………………………จังหวัด…………………………
3. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง……………………………ปฏิบัติการสอนกลุม่ สาระ……………………………………………………………….
โรงเรียน………………………………………อาเภอ……………………………..สพป./สพม…………………………………………………….
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงำน
1. คุณวุฒิกำรศึกษำ (5 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุด ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
 ระดับปริญญาโทขึน้ ไป ชื่อวุฒิ………………………………….วิชาเอก…………………… (๕ คะแนน)
 ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต ชื่อวุฒ…ิ …………………วิชาเอก…………………… (๔ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
2. ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน (10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาทีป่ ฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
ที่ระบุตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นับเป็น 1 ปี) โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ
 ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
 ระยะเวลา 11 ปี
(๙ คะแนน)
 ระยะเวลา 1๐ ปี
(๘ คะแนน)
 ระยะเวลา ๙ ปี
(๗ คะแนน)
 ระยะเวลา ๘ ปี
(๖ คะแนน)
 ระยะเวลา ๗ ปี
(๕ คะแนน)
 ระยะเวลา ๖ ปี
(๔ คะแนน)
 ระยะเวลา ๕ ปี
(๓ คะแนน)
 ระยะเวลา ๔ ปี
(๒ คะแนน)
 ระยะเวลา ๓ ปี
(๑ คะแนน)
3. สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งหรือสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้าง

ให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
 ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
 ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

(๕ คะแนน)
(๔ คะแนน)

4. ภูมิลำเนำของผู้สมัคร (5 คะแนน) พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(ทร.๑๔) ต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
(๕ คะแนน)
 ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดทีร่ ับสมัคร
(๔ คะแนน)
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5. ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน (5 คะแนน) ภาระงานการสอน หมายถึง จานวนชั่วโมงหรือคาบ
ที่ปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน
ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันทีส่ มัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบตารางสอน ซึ่งผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป
 ภาระงานการสอน 12 – 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
 ภาระงานการสอน 5 – 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์

(๕ คะแนน)
(๓ คะแนน)
(๑ คะแนน)

6. กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งแต่งตัง้ หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือคณะทางานทีส่ ูงสุดเพียงระดับเดียว จากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้
๐ คะแนน)
 ๑. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่า

กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 ๒. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด
หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ทีไ่ ด้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
7. ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน (5 คะแนน)

 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา

สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)

8. ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอื่นของผู้สมัครที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่ได้รบั รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง(ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา

สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
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9. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ประเมินโดยทำงลับ (5 คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมิน
พฤติกรรม ดังนี้

๑.การอุทิศเวลาให้ราชการ
๒.ขยัน อดทน รับผิดชอบ
๓.การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
๔.การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
๕.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
วิธีการ
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมินตามแบที่ สพฐ.กาหนด จากเว็ปไซต์ http://personnel.obec.go.th
หรือทางเว็ปไซต์ของ สพท. ส่งให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ทาการประเมิน
๒.ผู้ประเมินดาเนินการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมินและทาสาเนาแบบประเมิน จานวน ๑ ฉบับ
๓.ให้นาแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตรำลับพร้อมลงลำยมือชื่อกำกับ และเก็บสาเนาไว้ที่สถานศึกษา
4.ผู้สมัครนาผลการประเมินยื่นพร้อมใบสมัคร ที่ กศจ.
๕.กศจ. นาผลการประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดอื่น
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่นาเสนอไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอรับรองว่าข้อมูลของ…………………………………………………………เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………..

