ที่ ศธ 04165/802

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 อําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
10 มีนาคม 2557

เรื่อง การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จะดําเนินการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จํานวน 53 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 www.surat3.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ บุญสุข)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
โทร. 077 – 364127 ต่อ 2
โทรสาร. 077 - 364129

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
***************************
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วยในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย
และ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 770 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557

จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ.2557 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งทีจ่ ะดําเนินการสอบแข่งขัน
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
2. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ อบแข่งขัน
2.1 ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีคุณวุฒไิ ม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามระเบียบคุรุสภา
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 17 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
/4. เอกสารหลักฐาน ...

-24. เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนํามายืน่ ในวันสมัครสอบแข่งขัน
4.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่ระบุว่า
ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยูร่ ะหว่างรอการอนุมัติ จํานวน 1 ฉบับ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)
ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ (ผู้มสี ิทธิ์ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ต้องได้รับอนุมัติปริญญาไม่หลัง
วันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ)
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ
4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
(จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ
4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
พ.ศ.2549
4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ
4.8 ผูส้ มัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้และ
ถึงลําดับที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
(สําเนาเอกสารทุกฉบับที่นํามาสมัครให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
5. การยื่นสมัคร
5.1 ผูส้ มัครสอบแข่งขันจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมเอกสารครบถ้วนและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมเงินค่าสมัครสอบ คนละ 200 บาท
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทราบทันที
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิส์ อบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 และหรือเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 www.surat3.go.th
/7. วัน เวลา และสถานที.่ . .

-3ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
7. วัน เวลา และ สถานทีใ่ นการสอบแข่งขัน
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และ การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ตารางสอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

วัน / เวลา

วิชาทีส่ อบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

150 คะแนน
วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557
09.00 – 10.00 น.

ความรอบรู้

50 คะแนน

11.00 – 12.00 น.

ความสามารถทั่วไป

50 คะแนน

13.30 – 14.30 น.

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 50 คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ตาราง ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
วัน / เวลา

วิชาทีส่ อบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

150 คะแนน
วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557
09.00 – 10.30 น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

75 คะแนน

13.30 - 15.00 น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

75 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
วัน / เวลา

วิชาทีส่ อบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50 คะแนน
วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557
09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

สถานที่สอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะประกาศให้ทราบ
พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
และหรือ เว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 www.surat3.go.th
/8.หลักสูตรและวิธีการ...

-48. หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ให้เป็นไปตามหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
9 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
10. การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบ
10.1 จะตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ
10.2 การระะบายสีช่องที่ต้องการในกระดาษคําตอบให้ใช้ดินสอดําชนิด 2B ขึ้นไป
10.3 กระดาษคําตอบที่เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่สามารถดําเนินการตรวจได้อันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของผู้สอบแข่งขันจะไม่มีการแก้ไขใดๆ เพื่อให้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบดําเนินการให้
11. การประกาศผลผูส้ อบแข่งขันได้
11.1 ผู้สอบแข่งขันจะมีสทิ ธิ์สอบภาค ค ต่อเมื่อผู้สอบจะต้องได้คะแนนในภาค ก และ ภาค ข
แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยประกาศรายผู้มีสิทธิส์ อบ ภาค ค เรียงตามลําดับ เลขประตัวสอบให้ทราบ
ก่อนวันดําเนินการสอบ ภาค ค
11.2 ผู้ที่ได้รับการประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
11.3 กรณีทผี่ ู้สอบแข่งขันสอบได้คะแนน ทั้ง ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีกให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
12. การบรรจุและแต่งตัง้
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษา
ที่มีตําแหน่งว่าง ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
12.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร พร้อมสําเนาคู่ฉบับ หลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวนี้
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
12.2 เป็นผู้มคี ุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที่ประกาศสอบแข่งขันหากผู้สอบ
แข่งขันรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการ
พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหรือยกเลิกคําสั่งการบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้นและจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้
/12.3 ผู้ที่สอบแข่งขันได้...

-512.3 ผู้ทสี่ อบแข่งขันได้ ซึง่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้
สอบแข่งขันจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะไม่ได้รับการพิจารณารับโอน หรือย้ายเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้ง เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ตามที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ การบรรจุ กรณีการโอนจะดําเนินการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
12.4 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลผู้
สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้
สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
12.5 ผู้ที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาที่
บรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลาที่กําหนด ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
12.6 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนการ
สมัครสอบ จะรับโอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยให้ได้รับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
12.7 ผู้สมัครสอบแข่งขันทีม่ ีคุณวุฒิสูง แต่นําคุณวุฒิต่ํามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขันได้และได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะนําคุณวุฒิสูงมาขอปรับให้ได้เงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
13. การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชี
13.1 การขึ้นบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่จะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน ครั้งใหม่แล้ว
บัญชีสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
13.2 การยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
13.2.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
13.2.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
13.2.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กําหนด
13.2.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กําหนดได้
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 13.2.3 ไปแล้วถ้าบัญชีนั้นยังไม่
ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ตามเดิมอีกก็ได้
/14. ระเบียบและข้อปฏิบัติ ...

-614. ระเบียบและข้อปฏิบัตเิ กีย่ วกับการสอบสําหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน
ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 และคําสั่ง
คําแนะนํา ของผู้ดําเนินการสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557

(นายอุทิศ ภูมชิ ัย)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
การสอบแข่งขันครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ของหน่วยสอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ลําดับที่ กลุม่ วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
พลศึกษา
ดนตรี
ศิลปศึกษา

อัตราเงินเดือน
- หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ 15,800 บาท
- หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ 15,050 บาท

จํานวน
ตําแหน่ง
ทีต่ อ้ งการ
14
12
8
6
2
2
6
1
1
1

หมายเหตุ

53

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

-8หลักสูตรการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ชว่ ย
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
..........................................................
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทัว่ ไป และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติ
และการปฏิบตั ขิ องวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ตอ้ งการของตําแหน่งตามที่ กําหนด
ไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4.4 พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัตกิ ารคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาเพือ่ คนพิการ พ.ศ. 2551
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
/3.ความรูค้ วามเข้าใจ …

-9-

3. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินยั
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
แบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรูใ้ นเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีกําหนดให้มีทั้งการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดสัดส่วนคะแนนให้ชัดเจนพร้อมกับการประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์

*******************************

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
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กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
1. ประกาศการสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557

2. รับสมัครสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
4. ดําเนินการสอบแข่งขัน
- ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ข
และมีสิทธิส์ อบภาค ค
6. สอบ ภาค ค. ความเหมาะสม
กับวิชาชีพ
5. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

- 11 บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สําหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในตําแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
..........................................................................

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาอังกฤษ
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์
5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา
6. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์
7. กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือทางปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา
9. กลุ่มวิชาดนตรี หรือทางดนตรี
10. กลุม่ วิชาศิลปศึกษา หรือทางศิลปศึกษา
****************************

- 12 1. กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
1.1 ภาษาไทย

1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 วิธีการสอนภาษาไทย
1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.5 วรรณคดีไทย
1.6 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
1.7 ไทยศึกษา
1.8 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
1.9 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.10 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
1.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ทมี่ ีวิชาใดวิชาหนึง่ หรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 – 1.10
2. กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
2.1 คณิตศาสตร์
2.2 การสอนคณิตศาสตร์
2.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
2.7 สถิติ
2.8 สถิตคิ ณิตศาสตร์
2.9 คณิตศาสตร์สถิติ
2.10 สถิติประยุกต์
2.11 สถิติศาสตร์
2.12 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
2.13 คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
2.14 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคูต่ รงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 3.1 – 3.11
3. กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาอังกฤษ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
3.1 ภาษาอังกฤษ
3.2 การสอนภาษาอังกฤษ
3.3 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3.4 วรรณคดีอังกฤษ
3.5 ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
3.6 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
3.7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.8 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3.9 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3.10 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.11 ภาษาอังกฤษศึกษา
3.12 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสื่อสาร
/3.13 ภาษาอังกฤษธุรกิจ...
- 13 3.13 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.14 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

3.15 อังกฤษธุรกิจ
3.16 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล
3.17 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ 4.1 - 4.16
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ ได้รบั คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
4.1 วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
4.3 การสอนวิทยาศาสตร์
4.4 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4.5 วิทยาศาสตร์ศึกษา
4.6 การศึกษาวิทยาศาสตร์
4.7 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
4.8 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ 2.1 – 2.7
5. กลุม่ วิชาสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
5.1 สังคมศึกษา
5.2 การสอน สังคมศึกษา
5.3 ประวัติศาสตร์
5.4 ภูมิศาสตร์
5.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
5.6 รัฐศาสตร์
5.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ 5.1 – 5.5
6. กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ ได้รบั คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
6.1 คอมพิวเตอร์
6.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
6.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.4 ธุรกิจคอมพิวเตอร์
6.5 วิทยาการคอมพิวเตอร์
6.6 วิศวคอมพิวเตอร์
6.7 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
6.8 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
6.9 ระบบสารสนเทศ
6.10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.12 คอมพิวเตอร์และสถิติ
6.13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
6.14 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
6.15 คอมพิวเตอร์กราฟิก
6.16 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
6.17. สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคูต่ รงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 5.1 – 5.7
/7. กลุ่มวิชาปฐมวัย...

- 14 7. กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา/หรือทางปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ขึ้นไปสาขาวิชาเอก
7.1 ปฐมวัยศึกษา
7.2 การศึกษาปฐมวัย
7.3 อนุบาลศึกษา
7.4 อนุบาล
7.5 การอนุบาลศึกษา
7.6 การปฐมวัยศึกษา
7.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ 6.1 – 6.6
8. กลุม่ วิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
8.1 พลศึกษา
8.2 การสอนพลศึกษา
8.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
8.4 การฝึกและการจัดการกีฬา
8.5 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 6.1 – 6.4
9. กลุม่ วิชาfดนตรี ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
9.1 ดนตรี
9.1 ดนตรีศึกษา
9.3 ดนตรี (ดนตรีสากล)
9.4 ดุริยศิลป์
9.5 ดุริยางคศาสตร์
9.6 ดุริยางไทย
9.7 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
9.8 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
9.9 ดุริยางคศิลป์
9.10 ดุริยางค์สากล
9.11 คีตศิลป์ไทย
9.12 คีตศิลป์สากล
9.13 ดนตรีสากล
9.14 นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
9.15 ดนตรีไทย
9.16 ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล)
9.17 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
9.18 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
9.19 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ 7.1 – 7.18
/10. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา…

- 15 10. กลุม่ วิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
10.1 ศิลปะ
10.2 ศิลปศึกษา
10.3 ศิลปกรรม
10.4 ศิลปกรรมศึกษา
10.5 ศิลปไทย
10.6 ศิลปะการช่าง
10. 7 การสอนศิลปะ
10. 8 ศิลปะประเพณี
10.9 สถาปัตยกรรมไทย
10.10 ประยุกต์ศิลปศึกษา
10.11 จิตรกรรม
10.12 ภาพพิมพ์จิตรกรรม
10.13 จิตรกรรมไทย
10.14 จิตรกรรมสากล
10.15 ปะติมากรรม
10.16 ปะติมากรรมไทย
10.17 ปะติมากรรมสากล
10.18 หัตถศิลป์
10.19 มัณฑศิลป์
10.20 ออกแบบศิลป์ประยุกต์
10.21 ออกแบบนิเทศศิลป์
10.22 การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ
10.23 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์
10.24 การออกแบบผลิตภัณฑ์
10.25 การออกแบบตกแต่งภายใน
10.26 ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
10.27 จิตรกรรม
10.28 ทฤษฎีศิลป์
******************************

