
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
      เรื่อง   เลื่อนการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
  

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

      ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศ ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งด าเนินการรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน  2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข  ภายในวันที่ 28  
กรกฎาคม  ๒๕๖4 สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  สอบสัมภาษณ์และสาธิตการปฏิบัติการสอน ตามวันและเวลา 
ที่ กศจ.ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564  นั้น 
 

 เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งเลื่อนก าหนดการสอบสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามก าหนดการสอบที่แนบท้าย
ประกาศนี ้
 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                       
 (นายกฤต  สุวรรณพรหม) 
 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ลงวันที่  29 มิถุนำยน พ.ศ. 2564) 
 

1 .ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
ด าเนินการแล้ว 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 

4. สอบข้อเขียน  
     ภำค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ภำค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
    เพ่ือมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค  

ภายในวันพุธที่ 8  กันยายน 2564 

6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน 
    และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
    ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ 

   และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ตามวันและเวลาที่ กศจ. ก าหนด 

(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564) 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 
หมายเหตุ   
       ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว14 
ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
      เรื่อง   เลื่อนการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
  

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

      ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศ ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งด าเนินการรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน  2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข  ภายในวันที่ 28  
กรกฎาคม  ๒๕๖4 สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  สอบสัมภาษณ์และสาธิตการปฏิบัติการสอน ตามวันและเวลา 
ที่ กศจ.ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564  นั้น 
 

 เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งเลื่อนก าหนดการสอบสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามก าหนดการสอบที่แนบท้าย
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              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
                                                      
 
  
 (นายกฤต  สุวรรณพรหม) 
 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 


