ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในการประชุมครัง้ ที่ 14/2556 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2556 และครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว 770 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และ
อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ตามบัญชีรายละเอียดตาแหน่ง คุณวุฒิ
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 22.2 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ระบุคุณวุฒิวิชาเอกจะต้องเป็นปริญญา และหรือ
ประกาศนียบัตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้ผ่านการอนุมัติจากผูม้ ีอานาจอนุมัติปริญญาและหรือประกาศนียบัตรแล้ว
ว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ผู้สมัครสอบจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน
ที่ยังไม่หมดอายุ
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัครได้ทสี่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หรือทางเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
http://www.phangngaedarea.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. หลักฐำนและเอกสำร ที่ต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ใบสมัครตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ จานวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจาตัว
สอบ 2 รูป)
4.3 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript of
Records ) ที่ระบุกลุม่ วิชา สาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มอี านาจ ไม่หลังวัน
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย พร้อมสาเนาภาพถ่ายซึง่ ผูส้ มัครจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครสอบแข่งขัน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสาเนาภาพถ่าย
ซึ่งผูส้ มัครจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน พร้อมสาเนาภาพถ่าย ซึ่งผู้สมัครจะต้อง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

- 34.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสาเนา
ภาพถ่าย ซึ่งผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) พร้อมสาเนาภาพถ่าย ซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.9 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
ผู้มีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มเี งื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
และถึงลาดับที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้ง
4.10 ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รบั สมัครมีสิทธิ์ทจี่ ะไม่รับสมัครโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กำรยื่นใบสมัครสอบ และเงื่อนไขกำรสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามที่กาหนดในประกาศ ณ สถานที่รับสมัคร
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รบั สมัครเท่านั้น
5.4 ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่รบั สมัครไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบแข่งขันได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ ซึ่งได้
ตรวจสอบภายหลังจะไม่ได้รบั การพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งหรือให้ย้ายหรือโอนเมือ่ สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูม้ ี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัครสอบแข่งขันหรือตรวจพบว่าหลักฐานและเอกสารซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ให้ถือว่าผูส้ มัครสอบแข่งขันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนีม้ าตั้งแต่ตน้

- 45.6 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์
เสื้อยืด และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
6. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 200 บาท
6.2 เมื่อผูส้ มัครสอบแข่งขันได้สมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบแข่งขัน
ณ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา และทางเว็บไซต์ http://www.phangngaedarea.go.th
ตามกลุ่มวิชา และสาขาวิชาเอก ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
8. หลักสูตรและวิธีกำรกำรสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จะดาเนินการสอบ
ภำค ก ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและ
กำรปฏิบัติของวิชำชีพครู
คะแนนเต็ม
วัน / เวลำ
วิชำที่สอบ
หมำยเหตุ
150 คะแนน
วันเสำร์ที่ 19 เมษำยน 2557
09.00 – 10.00 น.
ความรอบรู้
50 คะแนน
11.00 – 12.00 น.
ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
13.30 – 14.30 น.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
50 คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
วัน / เวลำ

วิชำที่สอบ

วันอำทิตย์ที่ 20 เมษำยน 2557
09.00 – 10.30 น.
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
13.30 – 15.00 น.
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
หมำยเหตุ
150 คะแนน
75 คะแนน
75 คะแนน

- 5ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ
วัน / เวลำ
วันอำทิตย์ที่ 27 เมษำยน 2557
09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม
หมำยเหตุ
50 คะแนน
50 คะแนน

สถำนที่สอบแข่งขัน จะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในแต่ละภำค
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน
2557 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และทางเว็บไซต์ http://www.phangngaedarea.go.th
ตามกลุ่มวิชา และสาขาวิชาเอก
11. กำรตรวจกระดำษคำตอบและกำรประมวลผลกำรสอบ
11.1 การตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบให้เป็นไปตามที่กาหนด
11.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบ ให้ใช้ดินสอดาชนิด 2 บีขึ้นไป
12. กรณีปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริตหรือดำเนินกำรผิดพลำด
การดาเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ดาเนินการผิดพลาด อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
มีอานาจในการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จะประกาศรายชื่อผูส้ อบแข่งขันได้
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และทางเว็บไซต์
http://www.phangngaedarea.go.th โดยประกาศเรียงลาดับทีจ่ ากผู้สอบได้คะแนนมากไปหาน้อย โดยแยก
ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่มผี ู้สอบได้คะแนนรวมทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาค ข มากกว่าเป็นผูอ้ ยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้ภาค ก มากกว่าเป็นผูท้ ี่
อยู่ในลาดับที่ดกี ว่า ถ้าคะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผูท้ ี่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

- 614. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ตามลาดับที่ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
โดยให้ผสู้ อบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาในสังกัดที่มตี าแหน่งว่างซึง่ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงกัน และเป็นตาแหน่งว่างหลังการพิจารณาย้ายหรือโอนตามความเหมาะสมจาเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
14.2 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้
ประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผูม้ ีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงเป็นหน้าที่ของผูส้ มัคร
สอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัว ให้นา
ตาแหน่งว่างดังกล่าวไปรวมกับตาแหน่งว่างใหม่เพื่อเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป
การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจะมีหนังสือ
เรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในเอกสารการสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลัง
ต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบ
14.3 ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งทีป่ ระกาศ
สอบแข่งขัน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยงั ไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้องนามา
แสดงในวันรายงานตัวเพือ่ เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีวุฒิไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน
ที่คุรุสภาออกให้หมดอายุในวันที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ และหรือขาดคุณสมบัตทิ ั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รบั
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
14.4 สาหรับผูส้ อบแข่งขันได้ซงึ่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีเอกสาร
การอนุญาตให้สอบแข่งขันจากผูบ้ ังคับบัญชาซึง่ เป็นผู้มอี านาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้งจะไม่ได้รับการพิจารณารับย้าย
หรือโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
14.5 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รบั หนังสือส่งตัวให้ไป
ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าทีร่ าชการตามกาหนดเวลา
ในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตัง้
14.6 การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขันได้ทเี่ ป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อยู่ก่อนการสมัครสอบแข่งขัน จะรับย้ายหรือโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามตาแหน่งและ
คุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ หากผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตาแหน่งและคุณวุฒิทสี่ อบแข่งขันได้
ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าอันดับและขั้นสูงสุดของอัตราเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งทีส่ อบแข่งขันได้

- 714.7 หากตรวจพบว่าหลักฐานคุณวุฒิ และหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้
นามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผูส้ อบแข่งขันได้
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ตั้งแต่วันรับสมัคร
14.8 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่นาคุณวุฒิทสี่ ูงกว่ามาสมัครสอบ หรือมีคุณวุฒิสูงกว่า แต่นา
คุณวุฒิต่ากว่ามาสมัครสอบแข่งขัน เมื่อสอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้
รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
15. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมือ่ ผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
15.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตัง้
15.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
15.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กาหนดได้
16. ผู้สอบแข่งขันผู้ใดถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำมข้อ 15.3 และ 15.4
ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อาจอนุมัติให้
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
17. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับตัง้ แต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา และสาขาวิชาเอกเดียวกันครัง้ ใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
18. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน
18.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกง
ยีนส์ เสื้อยืด และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
18.2 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวสอบไปในวันสอบ
และวางบัตรประจาตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวสอบกรรมการกากับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่ได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นทีแ่ น่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผูส้ มัครสอบแข่งขัน
จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
18.3 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานทีส่ อบก่อนเวลาสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันลงมือ
สอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาสอบ
แล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบในวิชานั้น
18.4 ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องเชื่อฟังคาสั่ง หรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด

- 818.5 ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องนัง่ อยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา
ทาข้อสอบ
18.6 หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัตทิ ี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบได้ทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการ
แก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่ได้รบั การพิจารณา
18.7 ผู้เข้าสอบแข่งขันรายใดทุจริตการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนี้
18.8 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
18.9 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์เครือ่ งเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไปเอง
ส่วนกระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้
18.10 ห้ามนาข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
18.11 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันนาตารา เครื่องคานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไป
ในห้องสอบ โดยเด็ดขาด
18.12 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายประเสริฐ ขอบุตร)
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

- 9รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จานวนตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตาแหน่ง

วุฒิ/กลุ่มวิชา/ สาขาวิชาเอก

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ประกาศนียบัตรบัณทิตที่มหี ลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
หรือทางภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
หรือทางคณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
หรือทางภาษาอังกฤษ
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
หรือทางสังคมศึกษา
6. กลุ่มวิชาพลศึกษา
หรือทางพลศึกษา
7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
หรือทางคอมพิวเตอร์
8. กลุ่มวิชาประถมศึกษา
หรือทางประถมศึกษา
9. กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
หรือทางการศึกษาปฐมวัย

อัตราเงินเดือน

จานวนอัตรา
ที่ประกาศรับ
สมัคร

อันดับ ครูผู้ช่วย
ขั้น 15,050 บาท
ขั้น 15,800 บาท

ขั้น 17,690 บาท
12
13
5
4
3
1
2
4
5

หมายเหตุ

- 10 หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ลงวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2557
--------------------------------ภำค ก ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติ
และกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้
1. ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรือ่ งต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
2. ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย

- 11 3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรือ่ งต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดย
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์

- 12 กำหนดกำรสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

รำยกำร
1. ประกาศการสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธ์สอบแข่งขัน
4. ดาเนินการสอบแข่งขัน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข
และมีสิทธิ์สอบภาค ค
6. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันที่ดำเนินกำร
วันจันทร์ 10 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

