ร่าง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
..........................................
ด้ ว ยคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครราชสี ม า ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4 /2563
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 – 7
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16
ลงวัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนั งสื อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ
04009/ว 1452 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน
ที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ ว 2603 ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563 และหนั งสื อ สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/8012 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความในข้อ 13 ของคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จึ งประกาศรับ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเข้ ารับ ราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ ง อั ต ราเงิน เดื อ นและกลุ่ มวิ ช าหรื อทางหรือ สาขาวิช าเอก ที่ จะดำเนิ น การ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 270 อัตรา จำนวน 25 กลุ่มวิชา
ปรากฏในรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ กลุ่มวิชาที่จะคัดเลือกดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ให้ไ ด้รับ
เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ขัน้ 15,050 บาท
1.2 ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย คุณ วุฒิ ปริญ ญาตรี หลั กสู ตร 4 ปี ที่ได้ รับ วุฒิ ป ระกาศนียบัต ร
บัณฑิตทางการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือน
ในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
1.3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,800 บาท
1.4 กรณี ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีสมัครคัดเลือก ประกอบตาม ข้อ 1.1,
1.2, หรือ 1.3 รับเงินเดือนตามข้อ 1.1, 1.2, หรือ 1.3 แล้วแต่กรณี รับเงินเดือนตามกำหนดไว้ในประกาศนี้
เท่านั้น
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ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และต้องมีคุณ สมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.2 เป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ กษาไม่ต่ ำกว่าระดั บ ปริญ ญาตรีท างการศึ กษา หรือ ปริญ ญาตรี
สาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึ กษา จะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอำนาจไม่ห ลังวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย
2.3 เป็ น ผู้ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรือ หนั งสื อ รับ รองสิ ท ธิ หรือ ใบอนุ ญ าต
ปฏิบัติการสอน ตามที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันรับสมัครคัดเลื อกวันสุดท้าย) มาเป็นหลักฐาน
การสมัครเท่านั้น
2.4 ปั จ จุ บั น ดำรงตำแหน่ ง พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจำ ครู ส อนศาสน าอิ ส ลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมา ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา และได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติห น้ าที่สอนตามคำสั่งหรือสั ญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ าสามปี นั บ ถึ งวั น รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กวั น สุ ด ท้ าย โดยภาระงานการสอนผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก
ต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
กรณี คุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ ส มั ค รนำมาใช้ ส มั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กเป็ น วุ ฒิ ที่ ไม่ ต รงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้หรือระบุไว้ต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณา
นับ หน่ วยกิต ใน Transcript ของผู้ สมัคร เพื่อประโยชน์และสิ ทธิของผู้ ส มัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิ ต
ผู้สมัครควรดำเนิน การประสานกับสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้สถาบันออกเอกสารหลักฐานที่ใช้
แสดงหรือให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับวุฒิและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ระบุไว้
ในประกาศรับ สมัครหรือให้ ส ถาบั น การศึกษาที่มี ผู้ส มั ครสำเร็จการศึก ษาชี้ แจงรายละเอียดใน Transcript
เป็นรายวิชา ว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างสามารถนำมาพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่
นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เพื่อเป็นข้อมูล
หลักฐานเพิม่ เติม
เงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษา หมายความว่ า เงิ น บริ จ าค ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร
ค่ าตอบแทนจากการให้ บ ริ ก าร การลงทุ น การใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารนำเข้ า ระบบบั ญ ชี
ของสถานศึ ก ษาและนำไปจ่ า ยตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ท างราชการกำหนด หรื อ เงิ น รายได้ อื่ น
ตามที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น หากกรณีที่มีเหตุจะต้องวินิจฉัยเงื่อนไขใดๆ จะยึดถือหลักฐานที่ยื่น
พร้อมใบสมัครเป็นสำคัญ
2.5 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึด
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ
ตามทีม่ ีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนด
2.6 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สำนักงาน
ศึก ษาธิก ารจั งหวัด นครราชสี ม า www.npeo.go.th โดยให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ระหว่างวัน ที่ 16-22
มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสื บ ศิ ริ ซอย 3 ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด
นครราชสีมา
4. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปยื่นในวันรับสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิให้ใช้เฉพาะ
กรณียังมิได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.2.1 กรณี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หลั กสู ตร 4 ปี และประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตที่ มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุ ณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิ ต)
ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.2.2 กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้ องนำประกาศนียบัตร
คุณวุฒิ อนุป ริญญาและสำเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียน (Transcript ) ฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript ) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
(หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบใบ Transcript ที่เป็นภาษาไทยด้วย) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ
ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามทีค่ ุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.6 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
จำนวน 4 รูป
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
ใบสำคัญการสมรส และเอกสารอื่นตามความจำเป็น (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.10 หนังสือหรือเอกสารรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองจากเว็บไซต์ ดังนี้
4.10.1 ระบบเดิม เปิดโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ พิมพ์ URL:
http://qualification.otepc.go.th
4.10.2 ระบบใหม่ เปิดโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ พิมพ์ URL:
http://qualification60.otepc.go.th รหัสผู้ใช้ : guest และ รหัสผ่าน : guest
**อนึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีบริการการสืบค้นข้อมูล **
/4.11 หนังสือ...

-44.11 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบั น และสถานศึกษาเดิม โดยให้
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหน่วยงานจัดทำสัญญาจ้างหรือคำสั่งจ้างลงนามรับรองตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
4.12 เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ สำเนาคำสั่ ง จ้ า ง
หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง (โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหน่วยงานจัดทำสัญญาจ้างหรื อ
คำสั่งจ้างลงนามรับรอง) รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ไม่อาจนับระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่สอน ในส่วนราชการอื่นมานับรวมได้)
4.13 ตารางสอน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงภาคเรียนปัจจุบัน และมีชั่ วโมงสอน ไม่น้อยกว่ า
5 ชั่วโมงหรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.14 สำหรับผู้สมัครคัดเลือกที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณเงิน รายได้ของสถานศึกษา
(ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ วยเงิน รายได้ส ถานศึกษาของรัฐ ที่ ไม่เป็ นนิ ติบุ คคล พ.ศ. 2546 หรือ
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ รายได้ของสถานศึกษา
ที่เป็ น นิ ติบุ คคลในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551)
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้
4.14.1 สำเนาทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 ชุด (โดยให้ผู้ บริหาร
สถานศึกษารับรองความถูกต้องทุกฉบับ) หรือ
4.14.2 รายการเดินบัญชี (Statement) เงินรายได้สถานศึกษา หรือสำเนาสมุด
บัญชีธนาคารเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 ชุด (โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองความถูกต้องทุกฉบับ) หรือ
4.14.3 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 ชุ ด
(โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองความถูกต้องทุกฉบับ) แต่ต้องผ่านกรรมการวินิจฉัย
4.15 หนังสือหรือเอกสารผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ สั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2560 ตามหนังสื อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ข้อ 9
(สำหรับสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)
4.16 ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (พิจารณาจาก
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด (ภาค ค) ที่กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16
ลงวัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557, และหนั งสื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04009/ว 3682 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 แนบท้ายประกาศ) เข้ารูปเล่ม (เอกสารที่ถ่ายสำเนา
ต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ (รับรองโดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)) จำนวน 3 เล่ม
4.17 เอกสารการประเมิ น พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ง าน (ประเมิ น โดยทางลั บ )
ตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด (ภาค ค ข้อ 9) ประเมินโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาฉบับจริง ใส่ซอง
ปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ (ลายมือชื่อผู้ประเมิน)
* ผู้ ส มั ค รรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค ร หรื อมี เอกสารไม่ ค รบถ้ ว น
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก *
/5.การประกาศ...

-55. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ
การคัดเลือกภายในวัน ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54
ถนนสื บ ศิ ริ ซอย 3 ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด นครราชสี ม า และทางเว็ บ ไซต์
www.npeo.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปรากฏในรายละเอียด
ของหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2557 แนบท้ายประกาศนี้ยกเว้นข้อ 1.4.7 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมิได้กำหนดเพิ่มเติม
สำหรับข้อ 1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เนื้อหา
การออกข้ อ สอบโดยเน้ น เนื้ อ หาความรู้ ค วามสามารถด้ า นภาษาอั งกฤษระดั บ พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย
7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ และประเมินประวัติและผลงาน ตามกำหนดการ ดังนี้
ภาค ก ความรอบรูแ้ ละความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัตขิ องวิชาชีพครู (100 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 15.00 – 16.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คะแนนเต็ม
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 50 คะแนน
ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
50 คะแนน
สัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานทีด่ ำเนินการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

-68. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผล
การคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมภาค
ก ภาค ข และภาค ค เท่ากั น ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก
ให้จับสลาก
9. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึ กษาธิก ารจังหวัด นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ ก
โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยทุกคน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม
2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.npeo.go.th
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 สำนั ก งานศึ กษาธิก ารจังหวัด นครราชสี ม า จะเรียกตั ว ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกได้
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเรียกตามลำดับที่ที่คัดเลือกได้โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ครบตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว
หากจะขอย้ ายไปดำรงตำแหน่ งนอกหน่ว ยงานการศึกษาที่ ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี
10.3 ผู้ ได้คุณ วุฒิ สู งกว่าปริ ญ ญาตรีก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศรับ สมั คร
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว จะขอปรับ
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒใิ นภายหลังไม่ได้
10.4 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่คัดเลือกได้ เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในประกาศรั บ สมั ครจะไม่ พิ จ ารณาบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเข้ ารับ ราชการ หรือ สั่ งให้ อ อกจากราชการเนื่ อ งจาก
ขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.5 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับ สมัครจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าช่วงเวลาใดของการรับสมัครคัดเลื อก
เพื่อบรรจุและหรือแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว่ามีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือ มีการรับรองคุ ณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ ทราบ จะไม่มีสิ ทธิได้รับการคัดเลื อกหรือไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายกฤตพล ชุตกิ ุลกีรติ)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รอง.ศธจ.นม ...............................วันที่..............................
ผอ.กลุ่ม/หน่วย ...........................วันที่..............................
เจ้าของเรื่อง/ผู้พมิ พ์......................วันที่..............................

แนบท้ายประกาศ กศจ.นครราชสีมา 1

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2. รับสมัครคัดเลือก
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4. ประเมินประวัติและผลงาน
5. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
6. สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
วันอังคาร 16 – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ภายในพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

-2ตารางสอบ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เวลา 11.00 - 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เวลา 15.00 - 16.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลา

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง
ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 จากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

1
แนบท้ายประกาศ กศจ.นครราชสีมา 2
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
1 ภาษาไทย

บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

สพป.นครราชสีมา เขต 1

8017

บ้านถนนถั่ว(กองทัพประชาสามัคคี)

สพป.นครราชสีมา เขต 1

8078

บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

สพป.นครราชสีมา เขต 1

15151

บ้านด่านทองหลาง

สพป.นครราชสีมา เขต 1

1309

บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

สพป.นครราชสีมา เขต 1

585

วัดบ้านด่านคนคบ

สพป.นครราชสีมา เขต 1

8039

สุขานารี

สพป.นครราชสีมา เขต 1

15297

เสนานุเคราะห์
รัฐการุณวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2

12478
3662

ชุมชนสว่างวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 2

16422

อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

สพป.นครราชสีมา เขต 2

3538

ชลประทานนาตลิ่งชัน

สพป.นครราชสีมา เขต 2

3020

บ้านใหม่ไทยเจริญ

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5394

บ้านสารภี

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5434

อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สพป.นครราชสีมา เขต 2

13580

บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

สพป.นครราชสีมา เขต 3

14815

วัดหลุมข้าว

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10360

บ้านหนองเสือบอง

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10123

ธงชัยเหนือวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

434

บ้านเมืองปักสามัคคี

สพป.นครราชสีมา เขต 3

18016

ม่วงแก้ววิทยาคาร
เติมแสงไขปากช่องวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4

9983
11464

บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210

สพป.นครราชสีมา เขต 4

12630

จำนวน
(ตำแหน่ง)
49

2
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
ภาษาไทย(ต่อ)
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี)
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11181
บ้านคลองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11141
วันอาสาพัฒนา 2520
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11605
บ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11348
โค้งยางวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11021
บ้านนากลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 4 16393
ทับ 6 วิทยาคาร
สพป.นครราชสีมา เขต 4 15458
เจียรวนนท์อุทิศ 1
สพป.นครราชสีมา เขต 4 12691
บ้านหนองไข่น้า (ล้าพญากลาง)
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11479
หนองน้าขุ่น
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11199
ประชาราษฎร์สามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 4 13085
โนนกราดสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 4 11328
วัดสระจรเข้
สพป.นครราชสีมา เขต 5
6173
บ้านใหม่เจริญสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 5
5777
บ้านหอกลองกระสัง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
6774
อนุบาลขามสะแกแสง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
1851
ชุมชนบ้านวัด
สพป.นครราชสีมา เขต 6
2119
บ้านหนองพรานปาน
สพป.นครราชสีมา เขต 6 16303
บ้านดอนกลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
8572
บ้านด่านช้าง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
8863
บ้านหนองหว้าตาด้า
โนนเพ็ดวิทยา
วัดสองพี่น้อง
วัดบ้านโคกหนองแวง
เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"
เกล็ดลินวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพม.31

4015
12481
3970
15744
4420
80412

จำนวน
(ตำแหน่ง)

3
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
2 ภาษาอังกฤษ

ชลประทานสงเคราะห์

สพป.นครราชสีมา เขต 1

3068

โคกเพชรสระมโนรา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

15250

บ้านหนองพลวงใหญ่

สพป.นครราชสีมา เขต 1

17762

วัดบ้านหนองบัวศาลา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

458

บ้านหนองตะไก้

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5568

บ้านบ่อปลา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10801

บ้านหนองแดง

สพป.นครราชสีมา เขต 3

2662

บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10183

วัดมิตรภาพวนาราม

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11309

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11107

ชินวงศ์อุปถัมภ์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

18003

พรพิทยาคม

สพป.นครราชสีมา เขต 4

13036

บ้านหมูสี

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11052

ชุมชนบ้านกุดม่วง

สพป.นครราชสีมา เขต 5

1989

บ้านพันชนะ

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6964

บ้านศิลาร่วมสามัคคี

สพป.นครราชสีมา เขต 5

7171

บ้านหนองจาน

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6162

อนุบาลขามสะแกแสง

สพป.นครราชสีมา เขต 5

1831

บ้านหนองโคบาล

สพป.นครราชสีมา เขต 6

8449

บ้านดอนใหญ่

สพป.นครราชสีมา เขต 6

9146

วัดบ้านถนนโพธิ์

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4353

บ้านวังม่วง
บ้านทับควาย

สพป.นครราชสีมา เขต 7

12151
9879

สพป.นครราชสีมา เขต 7

จำนวน
(ตำแหน่ง)
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4
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
ภาษาอังกฤษ(ต่อ)
บ้านโนนกระเบืองหนองหัวช้างสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7 11863

3 คณิตศาสตร์

พิกุลทอง
วังหินประชาสรรค์
ชุมชนประทาย
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
สุรธรรมพิทักษ์
จักราชวิทยา
โชคชัยสามัคคี
ปากช่อง
ปักธงชัยประชานิรมิต

สพป.นครราชสีมา เขต 7

ต้าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
บ้านหลุ่งตะเคียน

สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านบะใหญ่
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
บ้านเก่าปอแดง
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี)
ไทยวัฒนาประชารัฐ
นิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 4
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
บ้านทุ่งสะแบง
บ้านซับเศรษฐี
เบทาโกรวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 4

14065
2772
10460
10904
12574
11565
12875
13561
13093
13535

บ้านหนองไทร

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6415

ถนนสุรนารายณ์

สพป.นครราชสีมา เขต 5

7111

จำนวน
(ตำแหน่ง)

3986
สพป.นครราชสีมา เขต 7
9890
สพป.นครราชสีมา เขต 7
9258
สพป.นครราชสีมา เขต 7 11710
สพม.31
75386
สพม.31
7157
สพม.31
73850
สพม.31
122014
สพม.31
122016

สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4

10841
14006
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5
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
คณิตศาสตร์(ต่อ)

4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

บ้านขามป้อม

สพป.นครราชสีมา เขต 6

9003

อนุบาลชุมพวงวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4138

อนุบาลชุมพวงวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

9491

โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"

สพป.นครราชสีมา เขต 7

3991

บ้านดงบัง (สว่างวิทยา)

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4873

พิมายวิทยา

สพม.31

121058

ชุมพวงศึกษา

สพม.31

73808

ชลประทานสงเคราะห์

สพป.นครราชสีมา เขต 1

7868

บ้านบึงตะโก
จักราชราษฎร์สามัคคี

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2

1092
3199

บ้านซับก้านเหลือง

สพป.นครราชสีมา เขต 3

14706

บ้านโคกกระชาย-โนนกุ่ม

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10510

หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10328

บ้านหนองสนวน

สพป.นครราชสีมา เขต 3

3032

วัดพรหมราช

สพป.นครราชสีมา เขต 3

14852

บ้านบุตะโก
คลองไทรวิทยาสิทธิ์

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4

10351
13162

บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)

สพป.นครราชสีมา เขต 4

10947

บ้านลาดบัวขาว

สพป.นครราชสีมา เขต 4

13377

สระพระขมาดไพร

สพป.นครราชสีมา เขต 5

14982

บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

สพป.นครราชสีมา เขต 6

8439

บ้านหนองบัวกระจาย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

2373

บ้านเสมา

สพป.นครราชสีมา เขต 6

2405

จำนวน
(ตำแหน่ง)
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6
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ต่อ)

จำนวน
(ตำแหน่ง)

บ้านโกรกส้าโรง

สพป.นครราชสีมา เขต 7

9595

ชุมชนโนนแดง

สพป.นครราชสีมา เขต 7

9570

โนนสูงศรีธานี

สพม.31

72434

5 เคมี

ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10032

1

6 ชีววิทยา

ปากช่อง

สพม.31

114057

1

7 สังคมศึกษา

บ้านบึงทับช้าง

สพป.นครราชสีมา เขต 1

1494

27

บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)

สพป.นครราชสีมา เขต 1

15949

วัดสระแก้ว

สพป.นครราชสีมา เขต 1

940

สวนหม่อน

สพป.นครราชสีมา เขต 1

15522

สุขานารี

สพป.นครราชสีมา เขต 1

1023

เสนานุเคราะห์

สพป.นครราชสีมา เขต 1

13882

อนุบาลนครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

99

อนุบาลนครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

94

โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5092

บ้านตะกุดเครือปลอก

สพป.นครราชสีมา เขต 2

3756

บ้านท่าอ่าง

สพป.นครราชสีมา เขต 2

16371

บ้านหนองบอน

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5331

บ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5288

อาจวิทยาคาร

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10139

บ้านโนนเหลื่อม

สพป.นครราชสีมา เขต 3

17877

7
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
สังคมศึกษา(ต่อ)

8 พลศึกษา

ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

สพป.นครราชสีมา เขต 3

15812

บ้านดู(่ สหราษฎร์วิทยา)

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10116

บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11527

บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์ )

สพป.นครราชสีมา เขต 4

1591

บ้านแปรง

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6429

บ้านซินหนองเขวา

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6122

ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)

สพป.นครราชสีมา เขต 7

12308

เพชรหนองขาม

สพป.นครราชสีมา เขต 7

11992

เมืองคง

สพม.31

74919

หนองน้าใสพิทยาคม

สพม.31

74572

พิมายวิทยา

สพม.31

74018

สุรนารีวิทยา

สพม.31

75395

ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

สพป.นครราชสีมา เขต 1

7763

อนุบาลนครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

109

ต้าบลบ้านโพธิ์

สพป.นครราชสีมา เขต 1

504

ชุมชนบ้านทับสวาย

สพป.นครราชสีมา เขต 2

13788

จอมทองวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

530

บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4

7084
3986

บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

สพป.นครราชสีมา เขต 4

16280

บ้านโนนส้าราญ

สพป.นครราชสีมา เขต 6

8346

วัดโพธิ์ศรีบรรจง

สพป.นครราชสีมา เขต 7

3930

จำนวน
(ตำแหน่ง)
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8
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
พลศึกษา(ต่อ)

9 สุขศึกษา

10 ศิลปศึกษา

11 นาฏศิลป์

12 ดนตรีศึกษา

บ้านหนองจานใต้

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4000

บุญเหลือวิทยานุสรณ์

สพม.31

66690

ภู่วิทยา

สพม.31

11918

บ้านหนองสะแก

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5372

บ้านโคกกระชาย-โนนกุ่ม

สพป.นครราชสีมา เขต 3

14705

สุขานารี

สพป.นครราชสีมา เขต 1

16319

ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10000

บ้านห้วยแคน

สพป.นครราชสีมา เขต 2

14053

บ้านพนาหนองหิน

สพป.นครราชสีมา เขต 3

14207

บ้านเขาพญาปราบ

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10442

คีรีวัฒนา

สพป.นครราชสีมา เขต 4

15540

นิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 1

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11624

บ้านหนองบัวตะเกียด

สพป.นครราชสีมา เขต 5

5810

บ้านหนองม่วงวิทยาคาร

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4801

บ้านประสุข

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4292

อนุบาลชุมพวงวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4728

บ้านพระพุทธ

สพป.นครราชสีมา เขต 2

16215

บ้านหนองไม้ไผ่

สพป.นครราชสีมา เขต 2

5522

บ้านบุหว้าสามัคคี

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10310

จำนวน
(ตำแหน่ง)

2

2

9

3

9
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
13 ดนตรีสากล

จำนวน
(ตำแหน่ง)
2

อนุบาลนครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

18052

บ้านยางวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

4229

ชลประทานบ้านกอโจด

สพป.นครราชสีมา เขต 2

3017

บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
บ้านตากิ่ม

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10168

สพป.นครราชสีมา เขต 6

15309

วัดมิตรภาพวนาราม

สพป.นครราชสีมา เขต 4

12689

บ้านจั่นโคกรักษ์

สพป.นครราชสีมา เขต 5

6194

ห้วยแถลงพิทยาคม

สพม.31

109801

เกล็ดลินวิทยา

สพม.31

104675

บุญเหลือวิทยานุสรณ์

สพม.31

74014

โชคชัยสามัคคี

สพม.31

109740

บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10166

ไผ่สีสุก
บ้านดอนพะงาด

สพป.นครราชสีมา เขต 3

10195

สพป.นครราชสีมา เขต 5

15687

17 คหกรรมศาสตร์

บ้านวังไทร

สพป.นครราชสีมา เขต 4

11207

1

18 การเงินและการบัญชี

ราชสีมาวิทยาลัย

สพม.31

74266

1

19 คอมพิวเตอร์

บ้านธารปราสาท

สพป.นครราชสีมา เขต 1

7785

18

วัดสว่างอารมณ์
บ้านหินโคน

สพป.นครราชสีมา เขต 1

16461
3445

14 ดนตรีไทย

15 อุตสาหกรรมศิลป์

16 เกษตร

สพป.นครราชสีมา เขต 2

3

6

3

10
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
คอมพิวเตอร์(ต่อ)
บ้านละกอ
สพป.นครราชสีมา เขต 2 16085
บ้านหนองกก
สพป.นครราชสีมา เขต 2 17999

20 ปฐมวัย

บ้านโคกกระชาย-โนนกุ่ม
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
บ้านหนองไม้สัก
บ้านไทรงาม
บ้านหนองแคทราย
บ้านหนองแวง
บ้านโป่งตาลอง
อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
บ้านดอนตะหนิน

สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านหนองบัว
บ้านครบุรีศึกษา
ห้วยแถลงพิทยาคม
ภู่วิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านบึงสาร
บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
บ้านหนองเป็ดน้า(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
บ้านภูเขาลาด
บ้านสะพาน
วัดบ้านด่านคนคบ
วัดสระแก้ว

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพม.31
สพม.31

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1

จำนวน
(ตำแหน่ง)

2870
14091
3079
10062
10459
74909
12829
1636
14508
3898
4517
74083
9928
15999
865
13676
1336
7811
174
693
135
469
241

34

11
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
ปฐมวัย(ต่อ)
สพป.นครราชสีมา เขต 1 15249
สวนหม่อน
บ้านหนองหัวแรด
5401
สพป.นครราชสีมา เขต 2
บ้านหนองตะไก้
5560
สพป.นครราชสีมา เขต 2

21 ประถมศึกษา

บ้านบุหว้าสามัคคี
บ้านหนองหิน
บ้านใหญ่
บ้านปางไม้
บ้านตะกุดโนนระเวียง
หนองน้าใส
ระดมวิทยานุสรณ์
เบทาโกรวิทยา
บ้านหนองกะทุ่ม
บ้านลาดบัวขาว
กิริวัฒนศักดิ์
บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
บ้านวังโรงน้อย
บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
บ้านหนองละมั่ง
บ้านหนองดุม
บ้านหนองปรือ
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย

สพป.นครราชสีมา เขต 3

ช่องแมวพิทยา
นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
บ้านจอหอ
อนุบาลนครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1

จำนวน
(ตำแหน่ง)

10242
10284
10046
10741
14380
12897
13437
14962
11362
12800
13213
13446
16281
16283
6332
6352
6865
1989
8899
15954
11964
1510
20009

14

12
บัญชีรำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอก สำหรับคัดเลือบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2563)
ลำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
ที่ หรือสำขำวิชำเอก
เลขที่
ประถมศึกษา(ต่อ)
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
สพป.นครราชสีมา เขต 2 11776
บ้านหนองกระทุ่ม
5666
สพป.นครราชสีมา เขต 2

จำนวน
(ตำแหน่ง)

บ้านน้อย
บ้านทรัพย์เจริญ
บ้านไชยวาล
บ้านสมบัติเจริญ
บ้านท่าช้าง
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
วัดวชิราลงกรณวราราม
วัดกลางดง
หนองแวงพิทยาคม

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 4

10296
14237
15966
2771
15609
939
10936
11261
13329

บ้านหนองบัวกระจาย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

2455

22 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สุรธรรมพิทักษ์

สพม.31

77239

1

23 จิตวิทยาและการแนะแนว

เมืองคง
หนองน้าใสพิทยาคม
โนนสูงศรีธานี

สพม.31
สพม.31
สพม.31

74944
75167
74446

3

24 บรรณารักษ์

ด่านขุนทด

สพป.นครราชสีมา เขต 5

3

จักราชวิทยา
ราชสีมาวิทยาลัย

สพม.31
สพม.31

15324
102332
129081

เติมแสงไขปากช่องวิทยา

สพป.นครราชสีมา เขต 4

10983

1

25 การศึกษาพิเศษ

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4

รวมทั้งสิ้น

270

แนบท้ายประกาศ กศจ.นครราชสีมา 3

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563)
………………………………………………..
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสวิชา (01)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
1.๑ ภาษาไทย
1.๒ ภาษาและวรรณคดีไทย
1.๓ การสอนภาษาไทย
1.๔ วรรณคดีไทย
1.๕ ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.๖ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
1.๗ วิธีสอนภาษาไทย
1.๘ ภาษาไทยและการสื่อสาร
1.๙ ไทยศึกษา
1.๑๐ ไทยคดีศึกษา
1.๑๑ ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
1.๑๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1.๑ – 1.๑1
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา (02)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
2.๑ ภาษาอังกฤษ
2.๒ การสอนภาษาอังกฤษ
2.๓ วรรณคดีภาษาอังกฤษ
2.๔ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2.๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.๖ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2.๗ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.๘ ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ
2.๙ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
2.๑๐ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2.๑๑ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) 2.12 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
2.13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2.14 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.15 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2.16 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.17 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
2.๑8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 2.๑ – 2.๑7
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา (11)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
3.๑ คณิตศาสตร์
3.2 การสอนคณิตศาสตร์
3.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา
3.๕ คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์
3.๗ สถิติ
3.๘ สถิติคณิตศาสตร์
3.๙ สถิติประยุกต์
3.๑๐ สถิติศาสตร์
3.๑๑ คณิต – ฟิสิกส์
3.๑๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 3.๑ – 3.๑๑

-24. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา (13)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
4.๑ วิทยาศาสตร์
4.๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.๓ การสอนวิทยาศาสตร์
4.๔ วิทยาศาสตร์ศึกษา
4.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
4.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4.7 วิทยาศาสตร์กายภาพ
4.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
4.9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.10 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4.11 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
4.12 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
4.13 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
4.14 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4.15 การศึกษาวิทยาศาสตร์
4.16 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 4.๑ – 4.15
5. กลุ่มวิชาเคมี รหัสวิชา (14)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
5.๑ เคมี
5.๒ การสอนเคมี
5.๓ การสอนเคมี ระดับมัธยมศึกษา
5.๔ เคมีศึกษา
5.5 เคมีเทคนิค
5.6 ชีวเคมี
5.7 อินทร์เคมี
5.8 วัสดุศาสตร์
5.9 เคมีอุตสาหกรรม
5.10 เคมีวิเคราะห์
5.11 วิศวกรรมเคมี
5.12 เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5.13 เคมีทั่วไป
5.14 เคมีชีววิทยา
5.15 เคมีการเกษตร
5.16 วิทยาศาสตร์ - เคมี
5.17 เคมี - ฟิสิกส์
5.18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 5.๑ – 5.17
6. กลุ่มวิชาชีววิทยา รหัสวิชา (15)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
6.๑ ชีววิทยา
6.๒ การสอนชีววิทยา
6.๓ หลักสูตรและการสอนชีววิทยา
6.๔ ชีววิทยาทั่วไป
6.5 ชีววิทยาประยุกต์
6.6 ชีวประยุกต์
6.7 จุลชีววิทยา
6.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 6.๑ – 6.7
7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา (17)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
7.๑ สังคมศึกษา
7.๒ การสอนสังคมศึกษา
7.๓ ประวัติศาสตร์
7.๔ ภูมิศาสตร์
7.5 การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 7.6 สังคมศาสตร์

-37.8 สังคมศาสตร์การพัฒนา
7.10 วัฒนธรรมศึกษา
7.12 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
7.14 รัฐประศาสนศาสตร์
7.16 เศรษฐศาสตร์
7.18 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

7.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.9 พัฒนาสังคม
7.11 การพัฒนาชุมชน
7.13 รัฐศาสตร์
7.15 การสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
7.17 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
7.19 ไทยคดีศึกษา
7.20 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 7.๑ – 7.19
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา รหัสวิชา (21)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
8.๑ พลศึกษา
8.๒ การสอนพลศึกษา
8.๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา
8.๔ การฝึกและการจัดการกีฬา
8.5 สันทนาการ
8.6 นันทนาการ
8.7 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
8.8 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
8.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 8.๑ – 8.8
9. กลุ่มวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา (22)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
9.๑ สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา
9.๒ สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
9.3 อนามัยครอบครัว
9.4 ชีวอนามัย
9.5 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา
9.6 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
9.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 9.๑ – 9.6
10. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา (23)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
10.๑ ศิลปะ
10.๒ ศิลปศึกษา
10.๓ ศิลปไทย
10.๔ ศิลปะไทย
10.5 ศิลปกรรม
10.6 ศิลปกรรมศึกษา
10.7 การสอนศิลปะ
10.8 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
10.9 จิตรกรรม
10.10 ทัศนศิลป์
10.11 ศิลปะตกแต่ง
10.12 ประยุกต์ศิลปศึกษา
10.13 ศิลปวิจารณ์
10.14 ภาพพิมพ์
10.15 ประติมากรรม
10.16 นิเทศศิลป์
10.17 วิจิตรศิลป์
10.18 ออกแบบทัศนศิลป์
10.19 นฤมิตศิลป์
10.20 สื่อนฤมิต
10.21 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างเขียน) 10.22 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างรัก)
10.23 ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย

-410.24 ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย
10.25 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 10.๑ – 10.24
11. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ รหัสวิชา (26)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
11.๑ นาฏศิลป์
11.๒ นาฏศิลป์ไทย
11.๓ นาฏศิลป์สากล
11.๔ นาฏศาสตร์
11.5 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
11.6 นาฏศิลป์ศึกษา
11.7 นาฏศิลป์และการละคร
11.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 11.๑ – 11.7
12. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา รหัสวิชา (28)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
12.๑ ดนตรี
12.๒ ดนตรีศึกษา
12.๓ การสอนดุริยางคศึกษา
12.๔ การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
12.5 ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา
12.6 ดุริยางค์ไทย
12.๗ ดุริยางค์ศิลป์
12.8 ดุริยางค์ศาสตร์
12.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 12.๑ – 12.8
13. กลุ่มวิชาดนตรีสากล รหัสวิชา (29)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
13.๑ ดนตรีสากล
13.๒ ดุริยางค์สากล
13.๓ ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
13.๔ ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส)
13.5 ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
13.6 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 13.๑ – 13.5
14. กลุ่มวิชาดนตรีไทย รหัสวิชา (30)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
14.๑ ดนตรีไทย
14.๒ ดนตรีศึกษา
14.๓ ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย
14.๔ ดนตรีไทยสมัยนิยม
14.5 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
14.6 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
14.7 ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
14.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 14.๑ – 14.7
15. กลุม่ วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รหัสวิชา (34)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
15.๑ อุตสาหกรรม
15.2 อุตสาหกรรมศิลป์

-515.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.6 วิศวกรรม(อุตสาหการ)

15.3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15.5 วิศวกรรมไฟฟ้า
15.7 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
15.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 15.๑ – 15.7
16. กลุม่ วิชาเกษตร รหัสวิชา (41)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
16.๑ เกษตรศาสตร์ทั่วไปหรือเกษตรทั่วไป
16.2 เกษตรหรือเกษตรศาสตร์
16.3 เกษตรกรรม
16.4 เกษตรศึกษา
16.5 การสอนวิชาเกษตรศาสตร์
16.6 พัฒนาการเกษตร
16.7 ครุศาสตร์เกษตร
16.8 ส่งเสริมการเกษตร
16.9 เทคโนโลยีการผลิตพืช
16.10 เทคโนโลยีการเกษตร
16.11 การส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร
16.12 บริหารธุรกิจการเกษตร
16.13 เกษตร(สัตวบาล)
16.14 เกษตร(พืชกรรม)
16.15 เกษตร(สัตวศาสตร์)
16.16 ไม้ดอกไม้ประดับ
16.17 พืชศาสตร์
16.18 พืชไร่นา
16.19 พืชสวนประดับ
16.20 การผลิตพืช
16.21 ไม้ผล
16.22 พืชผัก
16.23 พืชสวน
16.24 การผลิตสัตว์
16.25 โคนม
16.26 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 16.๑ – 16.25
17. กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ รหัสวิชา (43)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
17.๑ คหกรรมศาสตร์
16.2 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
17.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
16.4 อาหารและโภชนการ
17.5 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 16.6 การพัฒนาการเด็กและครอบครัว
17.7 คหกรรมศาสตร์(อาหาร - ผ้า)
16.8 พัฒนาการครอบคัวและเด็ก
17.9 โภชนการชุมชน
16.10 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
17.11 อาหารและโภชนการ
16.12 เทคโนโลยีอาหาร
17.13 ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
16.14 เกษตร(พืชกรรม)
17.15 วิทยาศาสตร์การอาหาร
16.16 เทคโนโลยีเสื้อผ้า
17.17 วิศวกรรมสิ่งทอ
17.18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 17.๑ – 17.17
18. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี รหัสวิชา (44)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
18.๑ การเงิน
18.๒ การบริหารงานการเงิน

-618.๓ การเงินการธนาคาร
18.๔ การธนาคารและการเงิน
18.5 การเงินและธุรกิจการเงิน
18.6 บัญชี
18.7 การบัญชี
18.8 การบัญชีการเงิน
18.9 การตลาด
18.10 เศรษฐศาสตร์การเงิน(สาขาการเงิน)
18.11 เศรษฐศาสตร์การคลัง(สาขาการคลัง) 18.12 การจัดการทั่วไป(บัญชี)
18.13 การบริหารธุรกิจ(บัญชี)
18.14 การบัญชีต้นทุน
18.15 การสอบบัญชี
18.16 ธุรกิจศึกษา – บัญชี
18.17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 18.๑ – 18.16
19. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา (50)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
19.๑ คอมพิวเตอร์
19.๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
19.๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19.4 ธุรกิจคอมพิวเตอร์
19.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา
19.6 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
19.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19.8 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
19.9 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19.10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
19.11 การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 19.12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
19.13 ระบบสารสนเทศ
19.14 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
19.15 ระบบสารสนเทศการจัดการ
19.16 เทคโนโลยีสารสนเทศ
19.17 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19.18 เทคโนโลยีการศึกษา
19.19 สารสนเทศสำนักงาน
19.20 สารสนเทศศาสตร์
19.21 สารสนเทศศึกษา
19.22 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19.23 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
19.24 คอมพิวเตอร์อาร์ต
19.25 ระบบและการจัดการสารสนเทศ
19.26 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 19.๑ – 19.25
20. กลุ่มวิชาปฐมวัย รหัสวิชา (55)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
20.๑ การศึกษาปฐมวัย
20.๒ ปฐมวัยศึกษา
20.๓ การปฐมวัยศึกษา
20.๔ การอนุบาล
20.5 การอนุบาลศึกษา
20.6 การปฐมวัย
20.7 อนุบาลศึกษา
20.8 ปฐมวัย
20.9 การศึกษาอนุบาล
20.10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 20.๑ – 20.9

-721. กลุ่มวิชาประถมศึกษา รหัสวิชา (56)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
21.๑ ประถมศึกษา
21.๒ การประถมศึกษา
21.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 21.๑ – 21.2
22. กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา รหัสวิชา (58)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
22.๑ วัดผลการศึกษา
22.2 การวัดผลการศึกษา
22.3 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
22.4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
24.5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 22.๑ – 22.4
23. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว รหัสวิชา (59)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
23.๑ จิตวิทยา
23.2 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
23.3 จิตวิทยา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
23.4 จิตวิทยาองค์การ
23.5 จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 23.6 จิตวิทยาและการแนะแนว
23.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 23.๑ – 23.6
24. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ รหัสวิชา (63)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
24.๑ บรรณารักษ์
24.2 บรรณารักษศาสตร์
24.3 ห้องสมุดโรงเรียน
24.4 บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์
24.5 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 24.6 สารนิเทศศาสตร์
24.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 24.๑ – 24.6
25. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ รหัสวิชา (65)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
25.๑ การศึกษาพิเศษ
25.2 การศึกษา (การศึกษาพิเศษ)
25.3 การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย
25.4 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
25.5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 25.๑ – 25.4
------------------------------------------------------------------------
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และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
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 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1.4.4 พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับส่ วนราชการนั้ น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิได้กำหนดเพิ่มเติม
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
/1.3 จิตวิทยา...

-21.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

แนบท้ายประกาศ กศจ.นครราชสีมา 5

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
และที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
**********************

ที่
1

2

3

1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา
(5 คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
1. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
5 คะแนน ทื่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว
2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 คะแนน
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน
(10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน
1. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน ในสถานศึกษาที่ระบุตามคำสั่ง
2. ระยะเวลา 11 ปี
9 คะแนน หรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ระยะเวลา 10 ปี
8 คะแนน หรือรวมกันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือก
4. ระยะเวลา 9 ปี
7 คะแนน วันสุดท้าย (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5. ระยะเวลา 8 ปี
6 คะแนน นับเป็น 1 ปี) โดยคำสั่งหรือสัญญาจ้าง
6. ระยะเวลา 7 ปี
5 คะแนน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
7. ระยะเวลา 6 ปี
4 คะแนน ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
8. ระยะเวลา 5 ปี
3 คะแนน นั้น ๆ
9. ระยะเวลา 4 ปี
2 คะแนน
10. ระยะเวลา 3 ปี
1 คะแนน
สถานที่ปฏิบัติการสอน
(5 คะแนน) พิจารณาจากคำสั่งหรือสัญญาจ้างที่
1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
5 คะแนน ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน
2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
2 คะแนน โดยคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการ
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้
สถานศึกษารับรอง
ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่
5 คะแนน
รับสมัคร
2 ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคที่
3 คะแนน
รับสมัคร
3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.
1 คะแนน

-2ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
4 ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
1. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร
2. ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
5 ภาระงานการสอนตามตารางสอน
1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
ขึ้นไป
2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/
สัปดาห์
3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชั่วโมงหรือคาบ/
สัปดาห์

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
(5 คะแนน) พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
5 คะแนน (ทร. 14) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน
2 คะแนน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
ระดับภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่า
กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือ
กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือ
ต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
7 ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือ
นานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
จังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือ
ต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(5 คะแนน) พิจารณาจากคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
5 คะแนน บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่า
เป็นวิทยากร กรรมการ หรือคณะทำงาน
ที่สูงสุดเพียงระดับเดียวจากหน่วยงาน
4 คะแนน ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
3 คะแนน (ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

5 คะแนน
3 คะแนน
(๕ คะแนน) ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมง
5 คะแนน หรือคาบที่ปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3 คะแนน กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน ในภาค
เรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการ
1 คะแนน คัดเลือก โดยให้แนบตารางสอน
ซึง่ มีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

(5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่
5 คะแนน เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับ
4 คะแนน รางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 คะแนน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

-3ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
8 ผลงานที่เกิดกับตนเอง
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือ
นานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
จังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือ
ต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

ค่าคะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของผู้สมัคร
ที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการ
4 คะแนน เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
3 คะแนน คนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย
(5 คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม
ทางลับ) ในหัวข้อดังต่อไปนี้
วิธีการ
1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมิน
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
ตามแบบที่ สพฐ. กำหนด จากเว็บไซต์
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
http://personnel.obec.go.th หรือ
4. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
ส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทำการประเมิน
2. ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกตามรายการประเมิน
และทำสำเนาแบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผู้ประเมินนำแบบประเมินฉบับจริง
ใส่ซ่องปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับ และเก็บสำเนา
แบบประเมินไว้ที่สถานศึกษา
4. ผู้สมัครนำผลการประเมินยื่นพร้อม
ใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.
ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.
นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนน
ประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดอื่น
หมายเหตุ 1. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง
เป็นผู้รับรองเอกสารหลักฐานและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด ยื่นพร้อมใบสมัคร
ที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี

-42. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

ค่าคะแนน
10 คะแนน

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

5 เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคำถาม
และเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย
กริยาท่าทาง การสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคำถาม
และการสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบ
คำถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ
อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

ที่ ศธ ............../................

โรงเรียน.....................................................................
ตำบล.................................อำเภอ.............................
จังหวัด.......................................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................
คุณวุฒิการศึกษา............................................วิชาเอก...........................................................................................
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ( ) พนักงานราชการ ( ) ครูอัตราจ้าง ( ) อื่น ๆ ระบุ................................
ที่โรงเรียน..........................................................อำเภอ......................................จังหวัด.........................................
สังกัด (สพป./สพม.) ..............................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ...............
รวมทั้งสิ้น.............ปี...............เดือน.............วัน (นับถึงวันปิด รับสมัครวันสุดท้าย) โดยจ้างจากเงิน ดังนี้
( ) เงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ) เงิน รายได้ ของสถานศึกษา (หมายความว่า เงิน บริจาค ค่ าธรรมเนี ยม ค่าบริการ
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบี ยบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน................................พ.ศ.............................

(ลงชื่อ).....................................................................
(.................................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................

หมายเหตุ 1. ให้ทำเครื่องหมาย / ใน ( ) ที่ตรงตามความเป็นจริง
2. ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แนบท้ายใบสมัครประกอบการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รวมอายุงาน ผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฎิบัติการสอน/ปฎิบัติงาน
เลขที่สัญญาจ้าง/
ที่
ตาแหน่ง
โรงเรียน
ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี
ลงนามรับรอง
ปี เดือน วัน
คาสั่งจ้าง
สพป./สพม.
1
2
3
4
5
6
6
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้สมัคร
(...................................................................................)
วันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. ..................
หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการปฏิบัติงานหลายแห่งให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกแห่งที่เกี่ยวข้องรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานสอนหรือระยะเวลาการจ้าง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ลงนามรับรองจะต้องรับผิดชอบต่อการรับรองตามความเป็นจริง

แบบรายงานประวัติและผลงาน
ตามองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัดการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................................อายุ.............ปี................เดือน................วัน
3. ปัจจุบันปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ.................................................................................................................
4. โรงเรียน.............................................................อำเภอ...........................สพป./สพม. ...............................
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงาน
1. คุณวุฒิการศึกษา (5 คะแนน)
( ) 1) ระดับปริญญาโทขึ้นไป
ชื่อวุฒิ.......................................................................................วิชาเอก................................................ ...
( ) 2) ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชื่อวุฒิ.......................................................................................วิชาเอก...................................................
เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
2. ระยะเวลาปฏิบัติการสอน (10 คะแนน)
( ) 1) ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
( ) 2) ระยะเวลา 11 ปี
( ) 3) ระยะเวลา 10 ปี
( ) 4) ระยะเวลา 9 ปี
( ) 5) ระยะเวลา 8 ปี
( ) 6) ระยะเวลา 7 ปี
( ) 7) ระยะเวลา 6 ปี
( ) 8) ระยะเวลา 5 ปี
( ) 9) ระยะเวลา 4 ปี
( ) 10) ระยะเวลา 3 ปี
(เศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
1) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่......../................ลงวันที่ …………….......…..
สพป./สพม. ......................................................................................................................................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน

-22) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่. ......./................ลงวันที่…………….......…..
สพป./สพม. .................................................................................................................. ....................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
3) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่......../................ลงวันที่ …………….......…..
สพป./สพม. ......................................................................................................................................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
4) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่......../................ลงวันที่ …………….......…..
สพป./สพม. .................................................................................................................. ....................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
5) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่......../................ลงวันที่ …………….......…..
สพป./สพม. .................................................................................................................. ....................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
6) คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน.................................................................ที่......../................ลงวันที่ …………….......…..
สพป./สพม. ......................................................................................................................................................
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
รวมระยะเวลาปฏิบัติการสอน.....................ปี..............................เดือน..........................วัน
3. สถานที่ปฏิบัติการสอน (5 คะแนน)
( ) 1) ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
( ) 2) ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร ระบุจังหวัด...........................................................................
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษาสังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
1)ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่รับสมัคร
2)ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
3)ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
4. ภูมิลำเนาของผู้สมัคร (5 คะแนน)
( ) 1) ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
( ) 2) ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร ระบุจังหวัด....................................................................................
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษาสังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
1)ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร
2)ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน

-35. ภาระงานการสอนตามตารางสอน (5 คะแนน)
( ) 1) ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมง หรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป
( ) 2) ภาระงานการสอน 12 -18 ชั่วโมง หรือคาบ/สัปดาห์
( ) 3) ภาระงานการสอน 5 -11 ชั่วโมง หรือคาบ/สัปดาห์
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
6. การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน (5 คะแนน)
( ) 1) เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ..........................................................................................................................................................
( ) 2) เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด
หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ..........................................................................................................................................................
( ) 3) เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ......................................................................................................................... .................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
7. ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน (5 คะแนน)
( ) 1) เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ..........................................................................................................................................................
( ) 2) เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ..........................................................................................................................................................
( ) 3) ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ..........................................................................................................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
8. ผลงานที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน)
( ) 1) เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ......................................................................................................................... .................................
( ) 2) เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ......................................................................................................................... .................................
( ) 3) ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ระบุ......................................................................................................................... .................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน

-49. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (โดยการประเมินทางลับ) (5 คะแนน)
1) การอุทิศเวลาให้ราชการ
2) ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3) การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4) การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
5) การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
(ให้นำแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และเก็บสำเนาแบบประเมิน
ไว้ที่สถานศึกษา)
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................) คะแนนที่ได้..........................คะแนน
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้โดยเด็ดขาด

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมั ครเข้ารับการคัดเลือก
(................................................................)
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ....................
ขอรับรองว่าข้อมูลของ.................................................................................ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................................................
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ......................................

แบบรายงานประวัติและผลงาน
เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)

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

สมัครคัดเลือก กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก....................................................
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

(ลับ)
สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คำชี้แจง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จำนวน 2 ฉบับ)
ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้รับการประเมิน..................................................................................ตำแหน่ง...................................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน.......................................................................................สังกัด....................................................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกที่ ( ) กศจ.......................................................
( ) อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส่วนที่ 2 ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับการปฏิบัติ ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมิน
ที่ตรงกับพฤติกรรมการทำงานของผู้รับการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
มีพฤติกรรมที่ มีพฤติกรรมที่ มีพฤติกรรมที่ มีพฤติกรรมที่ มีพฤติกรรมที่
รายการประเมิน
แสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด
(5 คะแนน)
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน) (1 คะแนน)
1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
รวมคะแนน
ผลการประเมิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = ………………………………คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5

ลงชื่อ....................................................................... ผู้ประเมิน
(.......................................................................)
ตำแหน่ง..................................................................................
วันที่....................เดือน.................................พ.ศ.....................

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)
1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง
และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วนถูกต้องและรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น

สมัครคัดเลือกกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก....................................
เลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก 2 1

ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จ ะสมั ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่ งครูผู้ช่วย
กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ.2562 วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี  4 ปี  5 ปี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................สัญชาติ...........................เชื้อชาติ...............................................
2. หมายเลขประจำตัวประชาชน
ออกให้ ณ จังหวัด..............................................วันออกบัตร...........................................................หมดอายุวันที่.......................................................................
3. เกิดวันที่..............เดือน..........................................................พ.ศ........................อายุ................ปี...............เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ชื่อวุฒิ..............................................................สาขาวิชาเอก...........................................................................................................
สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...........................................................................................เมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ.............................................................................................................................
สาขาวิชาเอก.......................................................................ความรู้ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................
5. ปัจจุบัน ( ) ครูอัตราจ้าง ( ) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ( ) พนักงานราชการ
( ) ครูสอนศาสนาอิสลาม สังกัด โรงเรียน........................................................................อำเภอ................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา............................................... เขต .............
ตั้งแต่วันที่.............................เดือน............................................พ.ศ.............................. ถึงปัจจุบัน
6. การรายงานคุณสมบัติเบื้องต้น (3 ปีย้อนหลัง)
( ) ครูอัตราจ้าง ( ) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( ) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ( ) พนักงานราชการ
( ) ครูสอนศาสนาอิสลาม
สังกัด โรงเรียน............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
สังกัด โรงเรียน............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
สังกัด โรงเรียน...........................................................ตั้งแต่วั นที่.............เดือน........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
สังกัด โรงเรียน............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
สังกัด โรงเรียน............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
7. ปัจจุบันมีภาระงานการสอน จำนวน................................... คาบ/ชั่วโมงต่อสัปดาห์
8. ได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่ง
สถานศึกษานับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (22 มิถุนายน 2563) รวมทั้งสิ้น......................ปี........................เดือน.........................วัน
(รายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ได้ปฏิบัติงานสอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรวมกัน) แนบท้ายใบสมัครนี้
9. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................................
ถนน .............................................ตำบล/แขวง........................................................อำเภอ/เขต ............................................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์....................................โทรศัพท์มือถือ...................................................

/10.หลักฐาน...

-210. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม ......................รายการ ดังนี้
( ) 10.1 สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ
( ) 10.2 สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
( ) 10.3 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
( ) 10.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ/สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
( ) 10.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
( ) 10.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
( ) 10.7 รูปถ่าย ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว
( ) 10.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)....................................................
( ) 10.9 หนังสือหรือเอกสารรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ( ) 10.10 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานโดยผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
( ) 10.11 สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง
( ) 10.12 ตารางสอน
( ) 10.13 เอกสารประกอบการจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ( ) 10.14 หนังสือหรือเอกสารผ่านความเห็นชอบจาก สพท.ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
( ) 10.15 ประวัติและผลงาน จำนวน 3 เล่ม
( ) 10.16 ซองแบบประเมินภาค ค ข้อ 9 (ซองปิดผนึกประทับตราลับ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ ไขเพิ่ มเติมทุ ก ฉบับ และคุณ สมบัติ ด้านอื่น ครบถ้วนตามประกาศรับ สมัคร และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูก ต้องและเป็ นความจริง
ทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง หรือเอกสารเท็จ หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศให้ถือว่า ข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงลายมือชื่อ............................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
ความเห็นหรือคำรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................เป็นผู้มีความประพฤติความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ได้
(ลงชื่อ)......................................................................ผู้บังคับบัญชารับรอง
(......................................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ...................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฉบับจริง
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า
ของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
 มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 ไม่ถูกต้อง
 ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เนื่องจาก ............................................................................
เนื่องจาก ......................................................................
.............................................................................................
......................................................................................
ลงลายมือชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
.............มิถุนายน พ.ศ.2563

ลงลายมือชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
.............มิถุนายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ การยื่นเอกสารในวันสมัครให้แยกเอกสารออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารแนบท้ายใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ระบุในใบสมัคร) จำนวน 1 ชุด
ชุดที่ 2 ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด

ผังการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563
1. สถานทีก่ รอกบัตรประจำตัวผู้สมัคร (สนามบาสเกตบอล)

โต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร

โต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร

โต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร

โต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร

โต๊ะสำหรับกรอกเอกสาร

จุดรับบัตร/
ใบสมัคร

* จุดคัดกรอง
ทางเข้า

ทางออก

ผังการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563
2.สถานที่รับสมัคร (ห้องประชุมราชสีมาจารย์)

จุดที่ 4
บันทึกภาพ

จุดที่ 3
รับสมัคร

จุดที่ 2
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ทางเข้า/
ทางออก

จุดที่ 1
ตรวจเอกสาร

