
               
    

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย 

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖2 
--------------------------------- 

    

   ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖2 ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 3682 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖2  
และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2557 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 5/ ๒๕๖2 ประชุมเม่ือวันท่ี 17  มิถุนายน  ๒๕๖2  รายละเอียดดังนี้  
 ๑. ตําแหนง /อันดับ วุฒิ/อัตราเงินเดือน และกลุมวิชาหรือทาง  หรือกลุมวิชาเอก 
  1.1  ตําแหนง ครูผูชวย  อันดับ ครูผูชวย  
  1.2  วุฒิ/อัตราเงินเดือน                                                                                                          
   ๑.2.๑ วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราเงินเดือนข้ัน ๑๕,๐๕๐ บาท   
   ๑.๒.2 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราเงินเดือนข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท   
   ๑.2.๓  ตําแหนงครูผูชวย สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป และประกาศนียบัตรบัณฑิต         
ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี  ใหไดรับอัตราเงินเดือน ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท 
  1.3 กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  (แนบทาย 1) 
  กรณีคุณวุฒิท่ีผูสมัครนํามาใชสมัครสอบคัดเลือกเปนคุณวุฒิซ่ึงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไวหรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัครจะพิจารณา
นับหนวยกิตใน Transcript ของผูสมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหนวยกิต ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  ดังนี้ 
   1.3.1  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  และหลักสูตร  5  ป  ตองศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
   1.3.2  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเนื่องตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรี  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต  และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไดเกิน 10 หนวยกิต  รวมแลวไม
นอยกวา  30  หนวยกิต 
  ดังนั้นเพ่ือประโยชนและสิทธิ์ของผูสมัครในการนับหนวยกิต จึงใหผูสมัครขอเอกสารจาก
สถาบันการศึกษารับรองวาคุณวุฒิของผูสมัครสอดคลองกับคุณวุฒิ/และกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 
 ๒. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร 
  2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมและตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐาน
ตําแหนงท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  
                                                                                                    /2.2 ปจจุบัน... 
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  2.2 ปจจุบันดํารงตําแหนงพนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจาง
หรือลูกจางชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายไดของสถานศึกษา และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอน
ในสังกัดท่ีสมัครรับการคัดเลือก ตามคําสั่งหรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมนอยกวา สามป นับถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย ท้ังนี้การนับระยะเวลาการปฏิบัติการสอน  ใหนับไดตั้งแตวันท่ีไดรับวุฒิปริญญาตรี 
โดยผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว  
  * เงินรายไดของสถานศึกษา  หมายความวา เงินบริจาค คาธรรมเนียม คาบริการ คาตอบแทน
จากการใหบริการ การลงทุน การใชทรัพยสินของสถานศึกษา  
  2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.รับรองวาเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอกจะตองเปนปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรรับรองและไดผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรแลววาเปน
ผูสําเร็จการศึกษา ภายในวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย 
  2.4 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแลว ดังนี้ 
   2.4.1 เอกสารแสดงขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ท่ีพิมพออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภา ท่ีมีขอมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุท่ีเปนปจจุบัน                                                             
   2.4.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ท่ีแจงวาไดตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว  อยูระหวาง
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๔   
ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีท่ี 18  กรกฎาคม  ๒๕๖2 ถึงวันท่ี ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖2  
เวลา 08.30 -16.30  (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
 ๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร   
  ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบใบสมัครท่ีกําหนด 
  ๔.๒  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  ถายไวไมเกิน ๖ เดือน  
จํานวน ๓  แผน 
  ๔.๓ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ียังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแลว 
ดังนี้ 
    4.4.1 เอกสารแสดงขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีพิมพออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ท่ีมีขอมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุท่ีเปนปจจุบัน 
    4.4.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ท่ีแจงวาไดตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว  
อยูระหวางดําเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
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  ๔.5 สําเนาคําสั่งจางและหรือสําเนาสัญญาจางท่ีแสดงถึงระยะเวลาวาปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 2.2 
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดทาย  (กรณีจางจากเงินรายไดของสถานศึกษา ใหแนบหลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นวาเปนการจางดวยเงินรายไดสถานศึกษา เชน สําเนาสัญญาจางท่ีระบุวาจางดวยเงินรายไดของ
สถานศึกษาพรอมคําสั่งของสถานศึกษาท่ีสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีสอน หนังสือรับรองของผูอํานวยการสถานศึกษา 
รับรองวาจางดวยเงินงบอะไรจากวันไหนถึงวันไหนเปนเวลา ป/เดือน/วัน โดยใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปน
คูสัญญารับรองสําเนาถูกตอง เปนตน) 
  4.6  ตารางสอน ท่ีมีวิชาสอนไมนอยกวา ๕  ชั่วโมง หรือ ๕  คาบตอสัปดาห  ท่ีมีผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามรับรอง  พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๔.7  ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง ท่ีออกไวไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวัน
สุดทายของการรับสมัครและแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549 จํานวน  1 ฉบับ 
  ๔.๘  บัตรประจําตัวประชาชน ท่ียังไมหมดอายุ  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๔.9  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๔.๑0  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)  จํานวน  ๑  ชุด 
  4.11  เอกสารประกอบการประเมิน  ตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน  ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙ / ว 3682 ลงวันท่ี 10  มิถุนายน  2562  โดยเรียงลําดับตามหัวขอ
องคประกอบตัวชี้วัดพรอมแนบเอกสารหลักฐาน จาํนวน  1  เลม 
  4.12  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานฉบับจริง (ขอ9 ) (ในองคประกอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพแนบทายประกาศ) ใสซอง สีน้ําตาล เอ 4 
ไมขยายขางปดผนึกประทับตราลับพรอมลงลายชื่อกํากับโดยผูบริหารสถานศึกษา 
   * หลักฐานท่ีใชประกอบการสมัครสอบ ผูสมัครจะตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และนํา
หลักฐานฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ีผูรับสมัครดวย 
 ๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ คัดเลือกภายในวันท่ี 30  
กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และทางเว็บไซต http://www.roietpeo.go.th/ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๖. หลักสูตรวิธีการคัดเลือก จะดําเนินการคัดเลือก ตามหลักสูตรการคัดเลือก แนบทายประกาศนี้ 
(แนบทาย 2) 
 ๗. กําหนดการสอบคัดเลือก 
  7.1  ภาค ก ความรอบรู และความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู โดยการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม สถานท่ี 
วันเสารท่ี 10 สิงหาคม 2562  
เวลา 09.00-10.00 น. 
เวลา 11.00-12.00 น. 
 

 ความรอบรู  
ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

50 คะแนน 
50 คะแนน 
 

แจงพรอมประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

 
                                                                                                                /7.2 ภาค ข ... 
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