ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
---------------------------ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้ดําเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือ
สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๙๗๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน ๑๐ อัตรา
๑.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผชู้ ่วย ขั้น ๑๑,๙๒๐ บาท
๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผชู้ ่วย ขั้น ๑๒,๕๓๐ บาท
สําหรับรายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิส์ มัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีวุฒิไม่ตา่ํ กว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.กําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และยังไม่หมดอายุ
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๙/๑ ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-/๔ เอกสาร...

-๒๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับสําเนา จํานวน ๑ ชุด
(ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องครบถ้วนทุกแผ่น)
๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่รับรองว่าสําเร็จการศึกษา และระเบียน
แสดงผลการเรียน ที่ระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทีส่ มัครสอบ โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากผู้มอี ํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
๔.๒ ทะเบียนบ้านที่มีชอื่ ผูส้ มัคร
๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้มอี ํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชือ่ ชือ่ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๔.๘ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต
จากผู้มอี ํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ยา้ ยหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อ
สอบแข่งขันได้
๔.๙ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ใช้วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แนบหลักฐานความรู้พื้นฐานทาง
วิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จํานวน ๒๐๐ บาท
๕.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน หากแจ้งสถานที่ทอี่ ยูไ่ ม่ชดั เจน ทําให้
ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากเปลี่ยนที่อยูใ่ นภายหลังต้องแจ้งให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทราบทุกครั้ง
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๒ และทางเว็บไซต์ http://www.surat2.go.th
-/ ๗. หลักสูตร…

-๓๗. หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จะจัดให้มีการสอบแข่งขัน
ตามกําหนดการสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
ตารางสอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทัว่ ไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
๑๕๐ คะแนน
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ความรอบรู้
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๕๐ คะแนน
ความสามารถทั
ว
่
ไป
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๕๐ คะแนน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๕๐ คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

หมายเหตุ

ตารางสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาการศึกษา
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
๑๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๗๕ คะแนน
๗๕ คะแนน

ตารางสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
วัน/เวลา
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบแข่งขัน
-/๙. เกณฑ์การตัดสิน…

-๔๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผูส้ อบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ
หกสิบ
๑๐. การประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๙/๑ ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ทางเว็บไซต์ http://www.surat2.go.th โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไป
หาน้อย แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่มผี สู้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีด่ กี ว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผสู้ อบได้คะแนนภาค ก
มากกว่าเป็นผู้ที่อยูใ่ นลําดับทีด่ ีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผูส้ อบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มตี ําแหน่งว่าง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกัน
๑๑.๒ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุมตั จิ ากผู้มอี ํานาจไม่หลังวัน
เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
๑๑.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีป่ ระกาศ
สอบแข่งขัน หากผู้สอบแข่งขันรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการหรือยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑.๔ สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่กอ่ นการ
สมัครสอบแข่งขันและไม่มีหลักฐานการอนุญาตจากผู้มอี ํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน เมื่อถึง
ลําดับที่ทจี่ ะได้รับการบรรจุ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑.๕ การเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้ง จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอบแข่งขันได้
ที่ตอ้ งรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สําหรับการเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้
สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง ตามทีอ่ ยู่ทปี่ รากฎในเอกสารการสมัคร
-/ ๑๑.๖ ผู้ที่ได้รับการบรรจุ...

-๕๑๑.๖ ผู้ที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้า
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
๑๑.๗ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่เป็นข้าราชการอยู่กอ่ นการสมัคร
สอบแข่งขัน จะรับย้ายหรือรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
๑๑.๘ ผู้สมัครสอบแข่งขันทีม่ ีคุณวุฒิสูง แต่นําคุณวุฒิทตี่ า่ํ กว่ามาสมัครสอบแข่งขัน
ตามประกาศรับสมัคร เมื่อสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๒. ระเบียบและข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสอบ
๑๒.๑ ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๑๒.๒ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าทีท่ ี่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบ
อยู่ ณ ทีใ่ ด ห้องใด
๑๒.๓ ผูเ้ ข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจําตัวสอบ
ไว้บนโต๊ะขณะทําการสอบ หากผู้ใดไม่มีบตั รประจําตัวสอบไปแสดง กรรมการกํากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นทีแ่ น่ชดั ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้
๑๒.๔ ผูเ้ ข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
ลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน
ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุ
ความจําเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
๑๒.๕ ผู้เข้าสอบต้องเชือ่ ฟังคําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการกํากับห้องสอบ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๑๒.๖ ผูเ้ ข้าสอบผูใ้ ดสอบเสร็จก่อนเวลา ผู้นั้นต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา
ทําข้อสอบ และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผทู้ ี่ยังสอบอยู่
๑๒.๗ หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกํากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการ
แก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้ง หรือร้องเรียนภายหลังที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๒.๘ ผูเ้ ข้าสอบรายใดทุจริตการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น
๑๒.๙ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๒.๑๐ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครือ่ งเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อื่น
ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด
๑๒.๑๑ ห้ามผู้เข้าสอบนําตํารา เครื่องมือสือ่ สาร เครื่องคํานวณ หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๒.๑๒ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

-๖๑๓. การยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๓.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๓.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
๑๓.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กําหนดได้
อนึ่ง โดยที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ต้องขออนุมตั ิ ก.ค.ศ.
เพื่อดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ข้อ ๔ และข้อ ๒๒ ซึ่งมีสาระสําคัญว่า ให้ผดู้ ําเนินการสอบแข่งขัน
รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควรเป็น
ผู้ออกข้อสอบตามหลักสูตรทีก่ ําหนด รวมทัง้ จัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคําตอบ และประมวลผลการสอบ และ
หากไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา ดังนั้น หากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ไม่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ค.ศ.ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ถอื ว่า
ยกเลิกประกาศนี้ และให้ถอื เป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
สอบแข่งขันได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และทางเว็ปไซต์
www.surat2.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
( นายธํารง ส่งศรี )
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

รายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒ/ิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ชว่ ย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖)
คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
ครูผชู้ ว่ ย ปริญญาตรี
๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย
๒. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๕. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
๖. กลุ่มวิชานาฏศิลป์
๗. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา
๘. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๙. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
๑๐. กลุม่ วิชาพลศึกษา
ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี
หลักสูตร ๔ ปี
ขั้น ๑๑,๙๒๐ บาท
ปริญญาตรี
หลักสูตร ๕ ปี
ขั้น ๑๒,๕๓๐ บาท

จํานวน

หมายเหตุ

๑๐ อัตรา ปริญญาตรีทางการศึกษา
(กลุ่มวิชาละ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
๑ อัตรา) ก.ค.ศ.รับรองและกําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผชู้ ่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖)
---------------------------ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถทีต่ อ้ งการของ
ตําแหน่งตามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบในเรือ่ งต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปจั จุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๔ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกีย่ วกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

-๒๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรือ่ งต่อไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรือ่ งต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชัน้ เรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอนื่ ที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัตสิ ่วนตัวและการศึกษา
๒. การประกอบคุณความดี
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. เจตคติและอุดมการณ์
---------------------------

กําหนดการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผชู้ ว่ ย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
กําหนดการสอบแข่งขัน
วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
ประกาศการสอบแข่งขัน
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน – วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์สอบแข่งขัน
กําหนดการสอบแข่งขัน
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู
๑. ความรอบรู้
๒. ความสามารถทั่วไป
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัตขิ องวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (โดยการสอบสัมภาษณ์)
ภายในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประกาศผลการสอบแข่งขัน

