ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
.............................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
อาศัยอำนาจตาม มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่
19/2560 ลงวั นที ่ 3 เมษายน 2560 ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวั น ที่
22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หนังสือ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และที่ ศธ 5102.1/48
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 971 ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และด่ว นที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว2361 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผ ู ้ ช ่ ว ย สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
1.1. ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 20 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก
ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 20 กลุ่มวิชา รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
1.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
/(4) ไม่เป็นผู้...

-2(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร
คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ
ตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ
5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวัน
สุดท้าย ในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัครสอบแข่งขัน
เปิดรับ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖4 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4 สิ้นสุด
เวลา ๑๖.๓๐ น.โดยให้ ผ ู ้ ส มั ค รสอบกรอกใบสมั ค รสอบ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://obec64.thaijobjob.com
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564”
/3.1 ขั้นตอน...

-33.1 ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
3.1.1 อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอนการ
กรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงิ นค่าธรรมเนีย มสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โ ดย
อัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (A4) หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล
เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
3.1.4 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูล
ได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะ
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ
(1) เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพื่อ “อัปโหลด
(upload) รู ป ถ่ า ย” โดยกรอกเลขประจำตั ว ประชาชน 13 หลั ก เพื ่ อ อั ป โหลด (upload) รู ป ถ่ า ยหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว ประเภทของ
ไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่
กำหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้) กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะ
ไม่สามารถสมัครสอบได้
(2) รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
(3) กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้า
ห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบ
รับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
(4) ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา (Transcript of
Record) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(5) ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา (Transcript of
Record) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันพฤหัสบดีที่ 10
มิถุนายน ๒๕๖4
(6) เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดใน ใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัคร
ที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้(กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนบ
ท้ายประกาศ)
(7) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภา อยู่ก่อนหรือไม่
หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
/(9) หนังสืออนุญาต...
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(9) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
3.3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
3.3.1 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4– วัน
พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของ
ธนาคารเริ่มเปิดชำระตั้งแต่เวลา 08.30 น.และวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปิดชำระเงินตามเวลาทำการของ
ธนาคาร
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้ว น) ทั้งนี้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับ
ช่องทางการชำระเงินของธนาคาร(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ)ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
3.3.3 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนด เลขประจำตัว
สอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
3.3.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับ เลขประจำตัวสอบ
ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม โทร
043-723-616 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบ
สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
3.3.5 ผู้สมัครสอบ สามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือเลขประจำตัวประชาชน ในใบสมัคร
สอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไข และ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ในใบสมัคร
สอบแข่ ง ขั น ที ่ ห น้ า สารพั น ปั ญ หา ได้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ร ั บ ทราบ ถึ ง วั น พฤหั ส บดี ท ี ่ 10 มิ ถ ุ น ายน ๒๕๖4
ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว เข้า
ไปที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ เพื่อ
พิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด A4 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
3.5 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิก ารและความต้องการ เพื่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผ ู้ส มัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน
3.6 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.6.1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฏชื่อตัว -ชื่อสกุล
และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามใบสมัครสอบ มาแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น
/3.6.2 ใบสมัคร
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3.6.2 ใบสมัครตามข้อ 3.2 กรณีผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายไม่สมบูรณ์ ให้ติดรูป
ถ่ายหน้าตรงซึ่งเป็นรูปถ่ายเดียวกันกับรูปที่อัปโหลด (upload) ในการสมัครสอบ โดยไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ดำ ไม่มีลวดลายใด ๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว
4. การตรวจสอบและการรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขัน
4.1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล แนบหลักฐานเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียดด้วยความรอบคอบหากมี
การตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือมีหลักฐานเอกสารไม่ครบจำนวน และไม่ตรงตามที่กำหนดใน
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข
4.2 ผู ้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง ที ่ อ ยู ่ ท ี ่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ่ า ยของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
4.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งแห่ง และเลือกสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
วิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่าสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่ง
กลุ่มวิชา หรือทางหรือวิชาเอก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบแข่งขันทั้งหมด
4.4 ผู้สมัครต้องระบุระดับการศึกษาและระดับชั้น ที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนในใบ
สมัครสอบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสอบจัดทำรายละเอียดประกอบการสอบในภาค ค เท่านั้น
4.5 ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ต้องแนบหนังสือจากผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ งซึ่งอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน
เมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็นผู้รับรองความถูกต้องของ
ใบสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ ่ ม เติ ม หากผู ้ ส มั ค รสอบจงใจกรอกข้ อ ความและแนบหลั ก ฐานเอกสารอั น เป็ น เท็ จ จะมี ค วามผิ ด ฐาน
แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
ข้อมูลและหลักฐานเอกสารตามที่แจ้งไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเอกสารทางราชการสำหรับ
ใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขัน ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก จึงขอให้ผู้สมัคร เตรียมข้อมูล
และหลักฐานเอกสารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ และดำเนินการด้วยความรอบคอบ
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธ ี การ
คัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 5
6. การสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
6.1 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
6.2 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
6.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประเมินจาก
การสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยจะดำเนินการสอบในข้อ 6.1 และ 6.2 ก่อน แล้วจึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ
ภาค ข พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา ขั้นตอนวิธีการส่งเอกสารประกอบการประเมิน สถานที่สอบ ในข้อ 6.3 ต่อไป
/7.เกณฑ์ .....

-67. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้สอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค โดยประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ
7.2 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามประเภทวิชา
หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา
กรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ ที่ได้คะแนน ภาค ค
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ทอี่ ยู่ในลำดับที่ดีกว่า
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบแข่งขัน วันเวลา
สถานที่สอบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ตั้ง 85 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ
ทางเว็บไซต์ www.http://mhkpeo.go.th
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
8.3. ประกาศผลการสอบแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบต่อไป
9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น วันสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา หลังจากสอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข แล้ว
๙.๑ คุ ณ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาและระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา(Transcript of Record) ที ่ ร ะบุ
กลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบซึ่งตรงกับเอกสารที่อัปโหลด (Upload) ไว้ในวันสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4
ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
(1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ป.บัณฑิต) (Transcript)
(2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
(3) กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จากประกาศ รับ
สมัคร ให้ส ถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ำเร็จ การศึ ก ษา รับรองผลการศึ ก ษาในสาขาวิช าที ่ส มั คร โดยให้นับจำนวน
หน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
(3.1) ผู้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(3.2) ผู้สำเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน
10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
9.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สำหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ สามารถพิมพ์ได้ที่
เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ
“คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง” และหรือขอได้จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี
(1) คุณวุฒิปริญญาตรี
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) (ถ้ามี)
/9.3 ใบอนุญาต...

-79.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองของคุรุสภา (เฉพาะกรณีออกใบอนุญาตหรือกรณีต่ออายุใบอนุญาต) ทีย่ ังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุ
ใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
9.4 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
9.5 บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
9.6 ใบรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของรั ฐ ซึ ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น 30 วั น และแสดงว่ า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ฉบับจริง)
9.7 ใบรั บ รองผลการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า รั บ ราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43) หรือ (แบบ สด.8) สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ฉบับจริง
พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
9.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง
พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๙.๙ หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม ให้ย้ายหรือ
โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และรับรองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด(กรณีผู้สมัครสอบแข่งขัน
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
๙.๑๐ เอกสารการประเมินภาค ค (การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารถด้านการสอน)
ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด
๙.๑๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่งหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๙.๑ - ข้อ ๙.๑๐ จะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข
บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบ ภาค ค ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ จ ะได้รั บ การบรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ตามลำดั บ ที ่ใ นประกาศการขึ้ นบั ญ ชี
และการยกเลิก บัญ ชี ผ ู ้ส อบแข่ งขั น ได้ ฯ โดยให้ ผ ู้ ส อบแข่ง ขัน ได้เ ลื อ กบรรจุใ นสถานศึ ก ษาที่ ม ีต ำแหน่งว่าง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน
10.2 ผู้ที่มีคุณวุฒ ิส ูงกว่าปริญญาตรีอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ายตามประกาศรับสมัคร
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่สูงกว่าในภายหลังไม่ได้
10.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรั บ
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4 ผู้ส อบแข่งขัน ได้ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการอื่นหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้
ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
/10.5 การเรียกตัว.....

-810.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ใช้หนังสือเรียก
ตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
เอกสารการสมัคร กำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง
10.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไป ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัว เข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสื อ
ส่งตัวนั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
11.1 กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.256 4 มีกำหนด
สองปี นับแต่วันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
11.2 การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
(2) ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
(3) ไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
(4) ไม่อาจเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้
กรณี ผู้ ส อบแข่ง ขั น ได้ร ายใดถู ก ยกเลิ ก การขึ้ นบัญ ชี ตามข้ อ 11.2(3) และข้ อ 11.2(4)
ไปแล้ว และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันควร ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามในการวินิจฉัยว่าเป็นเหตุอันสมควร และอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามลำดับที่เดิมได้
11.3 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุ ณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายกฤต สุวรรณพรหม)
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดจำนวนและตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
------------------------------กลุ่มวิชา/ทาง/
จำนวน
ที่
ตำแหน่ง รหัสวิชา
สาขาวิชาเอก
และตำแหน่งว่าง หมายเหตุ
ที่รับสมัคร
ครูผู้ช่วย
01 คณิตศาสตร์
1
1
2

02

ภาษาไทย

1

3

03

ภาษาอังกฤษ

1

4

05

ภาษาจีน

1

5

15

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1

6

16

ฟิสิกส์

1

7

20

สังคมศึกษา

1

8

26

สุขศึกษา

1

9

27

พลศึกษา

1

10

28

ดนตรี/ดนตรีศึกษา

1

11

32

นาฏศิลป์

1

12

35

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1

13

42

ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1

14

45

ทัศนศิลป์

1

15

46

คอมพิวเตอร์

1

16

51

เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1

17

54

คหกรรม

1

18

56

ประถมศึกษา

1

19

57

ปฐมวัย

1

20

58

จิตวิทยาและการแนะแนว
รวม

1
20

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564)
--------------------------1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 01
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(4) คณิตศาสตร์ศึกษา
(5) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(6) การศึกษาคณิตศาสตร์
(7) สถิติ
(8) สถิติคณิตศาสตร์
(9) สถิติศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
(12) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์)
(13) คณิตศาสตร์ – เคมี
(14) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
(15) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
(16) สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
(17) วิชาเอกคณิตศาสตร์
(18) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(19) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(20) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสวิชา 02
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(4) ภาษาและวรรณคดีไทย
(5) วรรณคดีไทย
(6) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(7) วิธีสอนภาษาไทย
(8) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
(9) สาขาวิชาภาษาไทย
(10) วิชาเอกภาษาไทย
(11) โปรแกรมภาษาไทย
(12) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
(13) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ภาษาอังกฤษ
1.2 อังกฤษ
(3) วรรณคดีอังกฤษ
1.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(7) การสอนภาษาอังกฤษ
1.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(9) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 1.10 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(11) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 1.12 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(13) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 1.14 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(15) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1.16 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
/(17) สาขา....

-2(17) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1.18 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(19) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
1.20 ภาษาอังกฤษศึกษา
(21) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1.22 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(23) ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย
1.24 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(25) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
(26) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด
4. กลุ่มมวิชาภาษาจีน รหัสวิชา 05
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) ภาษาจีน
(๒) ภาษาจีนกลาง
(3) การสอนภาษาจีน
(4) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(5) ภาษาจีนธุรกิจ
(6) ภาษาจีนศึกษา
(7) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(8) การแปลและการล่ามภาษาจีน
(9) การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
(10) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1 – 4
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 15
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) วิทยาศาสตร์
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(3) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(4) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
(5) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(6) การสอนวิทยาศาสตร์
(7) การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(8) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(9) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(10) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(11) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(12) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(13) วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (14) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(15) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(16) วิทยาศาสตร์การศึกษา
(17) เคมีทั่วไป
(18) เคมี
(19) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
(20) การสอนเคมี
(21) เคมีศึกษา
(22) เคมีเทคนิค
(23) ชีวเคมี
(24) อินทรีย์เคมี
(25) วัสดุศาสตร์
(26) ชีววิทยา
(27) การสอนชีววิทยา
(28) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
(29) จุลชีววิทยา
(30) พันธุศาสตร์
(31) พฤกษศาสตร์
(32) สัตววิทยา
(33) ชีววิทยาทั่วไป
(34) ชีววิทยาประยุกต์
(35) ฟิสิกส์
(36) การสอนฟิสิกส์
(37) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
(38) ฟิสิกส์ประยุกต์
(39) วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
(40) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
/(41) วิศวกรรม.....
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(42) เคมีวิเคราะห์
(43) เทคโนโลยีชีวภาพ
(44) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(45) คณิตศาสตร์-เคมี
(46) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
(47) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
(48) การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(49) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(50) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(51) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(52) สาขาวิชาเคมี
(53) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(54) สาขาวิชาชีววิทยา
(55) สาขาวิชาฟิสิกส์
(56) วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
(57) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
(58) วิทยาศาสตร์-เคมี
(59) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(60) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี
(61) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
(62) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(63) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (62)
6. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา 16
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ฟิสิกส์
(2) การสอนฟิสิกส์
(3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
(4) ฟิสิกส์ประยุกต์
(5) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (4)
7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 20
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สังคมศึกษา
(2) ภูมิศาสตร์
(3) ประวัติศาสตร์
(4) พุทธศาสนา
(5) ศาสนา
(6) พุทธศาสตร์
(7) การสอนสังคมศึกษา
(8) สังคมวิทยา
(9) สังคมศาสตร์
(10) ศาสนาเปรียบเทียบ
(11) การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
(12) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(13) มานุษยวิทยา
(14) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(15) พัฒนาสังคม
(16) อิสลามศึกษา
(17) วัฒนธรรมศึกษา
(18) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
(19) ภูมิศาสตร์แผนที่
(20) เปรียญธรรม 9 ประโยค
(21) จริยธรรม
(22) ปรัชญา
(23) ปรัชญาและศาสนา
(24) การพัฒนาชุมชน
(25) พัฒนาชุมชน
(๒6) ประวัติศาสตร์ตะวันตก
(27) ประวัติศาสตร์ตะวันออก
(28) การปกครอง
(29) รัฐประศาสนศาสตร์
(30) รัฐศาสตร์
(31) การบริหารรัฐกิจ
(32) การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
(33) การเมืองการปกครอง
(34) บริหารรัฐกิจ
/(35) พระพุทธ......
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(36) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
(37) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(38) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(39) วิชาเอกสังคมศึกษา
(40) ไทยคดีศึกษา
(41) การสอนภูมิศาสตร์
(42) การสอนประวัติศาสตร์
(43) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด
8. กลุ่มสาขาวิชาเอกสุขศึกษา รหัสวิชา 26
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สุขศึกษา
(2) การสอนสุขศึกษา
(3) ชีวอนามัย
(4) อนามัยครอบครัว
(5) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
(6) ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา
(7) สุขศึกษาและพลศึกษา
(8) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตาม
ข้อ(1) – (8)
9. กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา รหัสวิชา 27
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา
(2) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(4) การฝึกและการจัดการกีฬา
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา
(6) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
(7) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
(8) สันทนาการ
(9) พลานามัย
10. กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา รหัสวิชา 28
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ดนตรี
(2) ดนตรีศึกษา
(3) ดนตรีไทย
(4) ดนตรีสากล
(5) ดุริยางค์ไทย
(6) ดุริยางค์สากล
(7) ดุริยางค์ศาสตร์
(8) ดุริยางค์ศิลป์
(9) การสอนดุริยางค์ศึกษา
(10) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
(11) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
(12) เทคโนโลยีดนตรี
(13) ดนตรีบัณฑิต
(14) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (13)
14. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ รหัสวิชา 32
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) นาฎศิลป์
(2) นาฎศิลป์ไทย
/(3) นาฎศิลป์....

-5(3) นาฎศิลปืไทยศึกษา
(4) นาฎศิลป์สากล
(5) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(6) นาฎศาสตร์
(7) นาภยศาสตร์
(8) นาฎศิลป์และการละคร
(9) นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
(10) นาฎศิลป์ทั่วไป
(11) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (10)
11. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ รหัสวิชา 35
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) อุตสาหกรรม
(2) อุตสาหกรรมศิลป์
(3) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
(4) อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
(5) อุตสหกรรมศึกษา
(6) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
(7) การสอนอุตสาหกรรม
(8) ช่างอุตสาหกรรม
(9) อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)
(10) อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)
(11) การจัดการอุตสาหกรรม
(12) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(13) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
(14) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
(15) เทคโนโลยีเซรามิคส์
(16) เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
(17) เทคโนโลยีอุตสาหการ
(18) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
(19) อุตสาหการ
(20) ครุศาสตรอุตสาหกรรม
(21) อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
12. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา รหัสวิชา 42
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ศิลปะ
(2) ศิลปศึกษา
(3) ศิลปะไทย
(4) การสอนศิลปะ
(5) ศิลปกรรม
(6) ศิลปกรรมศึกษา
(7) ประติมากรรม
(8) ภาพพิมพ์
(9) มัณฑนศิลป์
(10) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(11) จิตรกรรม
(12) จิตรกรรมไทย
(13) จิตรกรรมสากล
(14) ประติมากรรมสากล
(15) หัตถศิลป์
(16) ออกแบบศิลป์ประยุกต์
(17) ศิลปกรรมและศิลปกรรมศึกษา
13.กลุ่มวิชา....

-613. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ รหัสวิชา 45
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ทัศนศิลป์
(2) จิตรกรรมสากล
(3) ประติมากรรม
(4) วิจิตรศิลป์
(5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (4)
15. กลุม่ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 46
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) คอมพิวเตอร์
(3) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (๔) ธุรกิจศึกษาคอมพิวเตอร์
(๕) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(๖) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(๗) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(๘) อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(๙) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
(1๐) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(11) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(12) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
(1๓) ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(1๔) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
(1๕) คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
(1๖) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘)
(๑๗) การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(1๘) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(๑๙) ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(2๐) การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
(2๑) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(๒๒) นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(23) นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(2๔) คอมพิวเตอร์อาร์ต
(2๕) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
(26) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒)
(2๗) คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
(2๘) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(2๙) คอมพิวเตอร์และสถิติ
(๓๐) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
(๓๑) การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(3๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ
(3๓) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(3๔ ) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(๓๕ ) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด
16. กลุ่มสาขาวิชาเกษตร รหัสวิชา 51
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เกษตรกรรม
(2) เกษตรศึกษา
(3) เกษตรทั่วไป
(4) เกษตรศาสตร์
(5) เกษตรศาสตร์ทั่วไป
(6) คุรุศาสตร์เกษตร
(7) การเกษตร
(8) พฤกษศาสตร์
/(9) พืชศาสตร์....
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(11) เกษตรและสิ่งแวดล้อม
(13) ไม้ผล
(15) พืชไร่ หรือพืชไร่นา
(17) พืชผัก
(19) ส่งเสริมการเกษตร
(21) วิทยาศาสตร์การเกษตร
(23) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
(25) ทรัพยการเกษตรชีวภาพ
(27) อุตสาหกรรมการเกษตร
(29) วิทยาศาสตร์เกษตร
(31) ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
(33) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

(10) พืชสวนประดับ
(12) การผลิตพืช
(14) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
(16) พืชสวน
(18) พืชสวนประดับ
(20) เทคโนโลยีการเกษตร
(22) เกษตรสิ่งแวดล้อม
(24) พัฒนาการเกษตร
(26) วิศวกรรมการเกษตร
(28) อุตสาหกรรมการเกษตร
(30) การสอนวิชาเกษตร
(32) ศึกษาศาสตร์-เกษตร

17. กลุ่มวิชาคหกรรม รหัสวิชา 54
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) คหกรรม
(2) คหกรรมศาสตร์
(3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(4) คหกรรมศาสตร์(อาหาร-ผ้า)
(5) คหกรรมทั่วไป
(6) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(7) คหกรรมศิลป์
(8) คหกรรมศาสตร์(ศิลปะประดิษฐ์)
(9) คหกรรมศาสตร์(อาหารโภชนการศิลปะประดิษฐ์) (10) คหกรรมศึกษา-อาหารและโภชนาการ
(11) อาหารและโภชนาการ
(12) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(13) โภชนาการชุมชน
(14) วิทยาศาสตร์การอาหาร
(15) เทคโนโลยีการอาหาร
(16) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(17) ) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
(18) โภชนาวิทยา
(19) โภชนาศาสตร์
(20) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (19)
18. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา รหัสวิชา 56
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ประถมศึกษา
(2) การประถมศึกษา
(3) การศึกษาประถมศึกษา
(4) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (2)
19. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย รหัสวิชา 57
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) การศึกษาปฐมวัย
(2) ปฐมวัยศึกษา
/ (3) การปฐมวัย....
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(4) การอนุบาล
(5) การอนุบาลศึกษา
(6) อนุบาลศึกษา
(7) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (6)
20. กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว รหัสวิชา 58
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา

(2) การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

(3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

(4) จิตวิทยาและการแนะแนว

(5) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว

(6) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

(7) จิตวิทยา

(8) จิตวิทยาการศึกษา

(9) จิตวิทยาโรงเรียน
(10) จิตวิทยาสังคม
(11) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (10)

------------------------------------------------

เอกสารหมายเลข 3
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
1 .ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข
4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข
เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค
6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน
และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ตามวันและเวลาที่ กศจ. กำหนด
(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
หมายเหตุ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว14
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
-------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทักษะภาษาอังกฤษ
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

100 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วัน / เวลา
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
เวลา 15.30 น. – 16.00 น.

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
(วิชาเอก)
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอน
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

100 คะแนน
75 คะแนน
25 คะแนน

หมายเหตุ
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
---------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) ให้ ท ดสอบโดยวิ ธ ี ก าร
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ภาษา ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษาไทยเพื ่ อ การสื ่ อ สาร ความเข้ า ใจ
ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ
หรื อ รู ป ภาพ ตลอดจนการหาข้ อ สรุ ป อย่ า งสมเหตุ ส มผลจากข้ อ ความ สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ
1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ เ บื ้ อ งต้ น การเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ ตลอดจนการประเมิ น ความเพี ย งพอ
ของข้อมูล
2. ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ (คะแนนเต็ ม 50 คะแนน) ให้ ท ดสอบโดยวิ ธ ี ก ารสอบข้ อ เขี ย น
แบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง
ความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดย
ทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ในระดับเบื้องต้น
3. ความรู ้ แ ละลั ก ษณะการเป็ น ข้ า ราชการที ่ ด ี (คะแนนเต็ ม 50 คะแนน) ให้ ท ดสอบ
โดยวิ ธ ี ก ารสอบข้ อ เขี ย นแบบปรนั ย เพื ่ อ วั ด ความรู ้ ท ี ่ เ ป็ น พื ้ น ฐานของการเป็ น ข้ า ราชการที ่ ด ี ได้ แ ก่
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่
และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
/3. ความรอบรู้...

-23. ความรอบรู ้ ก ฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บการปฏิ บ ั ต ิ งาน และแนวทางการปฏิ ร ู ปการศึ กษา
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้
กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2 วุฒภิ าวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
2.1 ประวัติการศึกษา
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

เอกสารหมายเลข 6
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
25 คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์
1.1. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
(9 คะแนน) พิจารณาจาก
- การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม
- กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
1.2. วุฒิภาวะทางอารมณ์
(8 คะแนน) พิจารณาจาก
และการมีปฏิภาณการ
- การควบคุมอารมณ์
แก้ปัญหา
- การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1.3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(8 คะแนน) พิจารณาจาก
เจตคติ และอุดมการณ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความเป็นครู
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
- อุดมการณ์ความเป็นครู
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
25 คะแนน พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
2.1ประวัติการศึกษา
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
- วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู
- หลักสูตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ (10 คะแนน) พิจารณาจาก
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
- ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ
โรงเรียน
- จำนวนของผลงานที่นำเสนอ
- ผลงานทีต่ รงกับวิชาชีพ
2.3 การเข้าถึงชุมชน
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
และการมีจิตสาธารณะ
(5 คะแนน) พิจารณาจาก
- การเข้าถึงชุมชน
- รูปแบบวิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว
เสียงตามสาย เข้าค่าย
- การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ทำกิจกรรม
เป็นกลุ่ม หรือคนเดียว
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
50 คะแนน พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
3 ความสามารถด้านการสอน
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
(10 คะแนน) โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอ
การออกแบบและการวางแผน
ไว้เป็นหลักฐาน
การจัดการเรียนรู้
พิจารณาจาก
- โครงสร้างรายวิชา
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้
กับแผนการจัดการเรียนรู้
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้
3.2 ทักษะและวิธีการสอน
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและ
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน
บริบทของชั้นเรียน
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้
- เทคนิคและวิธีการขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นการสอน ขั้นสรุป
- การบริหารชั้นเรียน ไหวพริบปฏิภาณ
ในการแก้ปัญหา
3.3 ทักษะการใช้คำถามและ
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
การตอบสนองต่อพฤติกรรม
- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ
ผู้เรียน
ความเข้าใจการนำไปใช้
- ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด
- คำถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
- ทักษะในการตอบคำถามของครู
3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการ
สอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา วัยของผู้เรียน
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย
- ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
3.5 การวัดและประเมินผล
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
การจัดการเรียนรู้
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้องและเหมาะสม
กับสิ่งที่ต้องการวัดและเนื้อหาวิชา
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล
รวม

100 คะแนน
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิ และการนับหน่วยกิต
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
.............................................................
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2564 โดย
ประกาศรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น
ผู้สมัครจะต้องสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จ
การศึกษา และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิของตนว่าตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประกาศไว้หรือไม่ เอกสารหมายเลข 1
กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้แนบหลักฐานหนังสือที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยสามารถ
สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง URL:http://qualification60.otepc.go.th
กรณี ห ลั ก ฐานการศึ ก ษามิ ไ ด้ ร ะบุส าขาวิช าเอก หรื อ ระบุ ไ ว้ แ ตกต่า งจากประกาศรับ สมัค ร
ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการศึกษาที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารหลักฐานรับรองรายวิชาที่สามารถ
นำมานับหน่วยกิต ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประกาศรับสมัคร
การดำเนินการนับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้รับสมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕64 ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา
ตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆใน
ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามแนวปฏิบัติสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2563
เพื ่ อ ประโยชน์ แ ละสิ ท ธิ ์ ข องผู ้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ให้ ผ ู ้ ส มั ค รแนบหนั ง สื อ รั บ รองข้ า งต้ น
ประกอบการสมัครสอบด้วย
----------------------------------------

