ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
------------------ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะดาเนินการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,690 บาท
ดังรายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตามมาตรา 42 ครบถ้วนในวันสมัคร
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและ
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมสาเนาคู่ฉบับหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
2.4 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลัง
วันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ห้องประชุม 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 –
ถึงวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://www.pck1.go.th/
5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทัว่ ไป และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
ของตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส่วนราชการนัน้ กาหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)

-32. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิด
สรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีกาหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดสัดส่วนคะแนนให้
ชัดเจนพร้อมกับการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธี
การสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์

-46. วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะจัดให้สอบข้อเขียน ภาค ก ,
ภาค ข และ ภาค ค ณ สนามสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ,ภาค ข
และ ภาค ค ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางกาหนดการสอบ
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน
ภาค ก
150คะแนน
2557
09.00 – 10.00 น.
ความรอบรู้
50คะแนน
11.00 – 12.00 น.
ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
13.30 – 14.30 น.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
50คะแนน
การประปฏิบัติของวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน
2557
09.00 – 10.30 น.
13.30 – 15.00 น.

ภาค ข

150 คะแนน

ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

75 คะแนน
75 คะแนน

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน
2557
09.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ค

50 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

7. เกณฑ์การการตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกสิบ
8. การตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะตรวจกระดาษคาตอบและ
ประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร รายละเอียดตามระเบียบการสอบแข่งขันที่แนบท้ายประกาศ
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2556 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://www.pck1.go.th โดยประกาศเรียง
ตามลาดับเลขประจาตัวสอบ แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

-510. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สอบ
แข่งขันได้ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และทางเว็บไซต์ http://www.pck1.go.th โดยประกาศเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม
ทุกภาค
จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
1 1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามกลุ่มวิชาเอกเลือกบรรจุในหน่วยงานที่มีตาแหน่งว่างตรงตามกลุ่มวิชาเอกของ
ผู้สอบแข่งขันได้
1 1.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมสาเนาคู่ฉบับหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
ดังกล่าวนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
1 1.3 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามมาตรา 42 หรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
1 1.4 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทาสัญญาผูกพัน
กับสังกัดเดิม ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ จากผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ จะไม่ได้รับการพิจารณารับย้ายหรือโอน เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาจะถือว่า
สละสิทธิ์การบรรจุ
1 1.5 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สาหรับการบรรจุและแต่งตัง้ ในครัง้ ต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ที่ได้รับการบรรจุโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
1 1.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสือส่งตัว
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ

-612. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผูส้ อบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี เมือ่ ผูน้ น้ั มีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
1 2.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
1 2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
1 2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกาหนด
1 2.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กาหนดได้
12.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน ครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 12.3 และ 12.4
ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ถูกยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ตามเดิมอีกก็ได้
ทัง้ นี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
(นายศักดิ์ชัย กายเพชร)
ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557)
----------------------------1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน

7.

วันจันทร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
4. ดาเนินการสอบแข่งขัน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
และมีสทิ ธิส์ อบภาค ค
6. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

ระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557)
-------------------ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ประกาศ เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2557 นั้น
เพือ่ ให้การสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงกาหนดระเบียบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต่อท้ายประกาศ ดังนี้
1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้อง)
1.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย
สาหรับคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขา
วิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม
Transcript ทั้งหมด ดังนี้
1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ แต่ละเนือ้ หาวิชาทีศ่ ึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
เกรด C
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ทัง้ นี้ เมือ่ จะบรรจุและแต่งตัง้ ครูผชู้ ว่ ย ให้ดารงตาแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเท่านั้น ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 28 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
1.3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
1.4 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)

-21.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1” × 1.5” จานวน 3 รูป
1.6 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจได้ออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันตรวจ
1.7 หลักฐานอื่น เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
1.8 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต
ให้สมัครสอบและยินยอมให้โอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
2.

การยื่นใบสมัคร
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามที่กาหนดพร้อมเอกสาร

ครบถ้วน
2. 2 ผู้สมัครสอบ ต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
3. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200 บาท
3.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้อง
เสียค่าธรรมเนียมสอบ
4. การตรวจกระดาษคาตอบและการประมวลผลการสอบแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะตรวจกระดาษคาตอบ
และประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร
4.1 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด 2 B ขึ้นไป
4.2 การตรวจกระดาษคาตอบ
4. 2.1 กรณีที่กระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจได้ อันเนื่องมาจากกระดาษคาตอบ กรรมการ
และหรือเครื่องจักร ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ เช่น กระดาษคาตอบ บวม ยับ ฉีกขาด และหรือ ความ
ผิดพลาดของกรรมการ และความบกพร่องของเครื่องจักร เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบและ
ประมวลผลด้วยเครื่องจักรดาเนินการแก้ไขให้ตรวจได้ ซึ่งอาจจะตรวจด้วยเครื่องจักรหรือด้วยคณะกรรมการก็ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขในกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบเพื่อให้เครื่องจักรตรวจได้ ให้ทาสาเนา
กระดาษคาตอบผู้เข้าสอบให้เครื่องจักรตรวจ ห้ามแก้ไขกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
4. 2.2 กรณีที่กระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
ผู้เข้าสอบ เช่น ผู้เข้าสอบลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ากัน หรือลงรหัสด้วยปากกา จะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น
4.3 การประมวลผล
ในการนาคะแนนทีไ่ ด้จากการตรวจกระดาษคาตอบมาประมวลผล และพิมพ์ลงใน
บัญชีกรอกคะแนนจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าเป็นความผิดพลาดของผู้เข้าสอบในกรณีข้อ 4.2.2
จะไม่มีคะแนนปรากฏในบัญชีกรอกคะแนน

-35. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
5.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด
ห้องใด
5.3 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวสอบไปแสดง กรรมการกากับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ
จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบ
5.4 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือ
สอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่
ในดุลยพินิจของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
5.5 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548โดยให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา
ทาข้อสอบ
5.6 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบได้ทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่ได้รับการพิจารณา
5.7 ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการจัดการสอบ สั่งไม่ตรวจคาตอบและถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้น
ในการสอบคราวนั้น
5.8 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จาเป็นไปเอง ส่วนกระดาษเขียนคาตอบ
ทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
5.9 ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ หรือเครื่องอีเล็กทรอนิกส์ เข้าไป
ในห้องสอบโดยเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
(นายศักดิ์ชัย กายเพชร)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

วุฒิ/กลุ่มวิชา/หรือทาง/วิชาเอก
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 การสอนคณิตศาสตร์
1.3 คณิตศาสตร์ศึกษา
1.4 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.6 สถิติ
1.7 สถิติประยุกต์
1.8 คณิต – เคมี
1.9 คณิต – ฟิสิกส์
1.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่
มีวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตามข้อ 1.1 –

อัตราเงินเดือน
1. อันดับครูผู้ช่วย
หลักสูตร 4 ปี
ขั้น 15,050 บาท หรือ
2. อันดับครูผู้ช่วย
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 15,800บาท
3. อันดับครูผู้ช่วย
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปีต่อจาก
วุฒิปริญญาตรี

หมายเหตุ
จานวน
9 ตาแหน่ง

1.9
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

2. กลุ่มวิชาภาษาไทย
2.1 ภาษาไทย
2.2 การสอนภาษาไทย
2.3 วิธีการสอนภาษาไทย
2.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
2.5 ไทยคดีศึกษา
2.6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.7 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่
มีวิชาเอกภาษาไทย ตามข้อ 2.1 – 2.7
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3.1 วิทยาศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3.3 วิทยาศาสตร์ศึกษา
3.4 การศึกษาวิทยาศาสตร์
3.5 การสอนวิทยาศาสตร์
3.6 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่
มีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามข้อ
3.1 - 3.6

หลักสูตร 4 ปี
ขั้น 15,800 บาท
4. ปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี ขั้น
17,690 บาท

จานวน
6 ตาแหน่ง

จานวน
1 ตาแหน่ง

-2ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

วุฒิ/กลุ่มวิชา/หรือทาง/วิชาเอก
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4.1 ภาษาอังกฤษ
4.2 การสอนภาษาอังกฤษ
4.3 วรรณคดีอังกฤษ
4.4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
4.6 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
4.7 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.8 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
4.9 ภาษาอังกฤษศึกษา
4.10 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
4.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.1 –
4.10
5. กลุ่มสังคมศึกษา
5.1 สังคมศึกษา
5.2 การสอนสังคมศึกษา
5.3 ประวัติศาสตร์
5.4ภูมิศาสตร์
5.5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่
มีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 5.1 –
5.4
6. กลุ่มวิชาพลศึกษา
6.1 พลศึกษา
6.2 การสอนพลศึกษา
6.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
6.4 การฝึกและการจัดการกีฬา
6.5 สันทนาการ
6.6 นันทนาการ
6.7 พลานามัย
6.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกพลศึกษา ตามข้อ 6.1 - 6.7

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ
จานวน
4 ตาแหน่ง

จานวน
1 ตาแหน่ง

จานวน
1 ตาแหน่ง
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ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

วุฒิ/กลุ่มวิชา/หรือทาง/วิชาเอก
7. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
7.1 ดนตรีไทย
7.2 ดุริยางค์ไทย
7.3 ดนตรี
7.4 ดนตรีศึกษา
7.5 ดุริยางคศาสตร์
7.6 ดุริยางคศาสตร์ไทย/สากล
7.8 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
7.9 ดุริยางคศิลป์
7.10 ดุริยศิลป์
7.11 การสอนดุริยางคศึกษา
7.12 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกดนตรีไทย ตามข้อ 7.1 7.11
8. กลุ่มวิชาปฐมวัย
8.1 ปฐมวัยศึกษา
8.2 การศึกษาปฐมวัย
8.3 อนุบาลศึกษา
8.4 อนุบาล
8.5 การอนุบาลศึกษา
8.6 การปฐมวัยศึกษา
8.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกปฐมวัย ตามข้อ 8.1 - 8.6

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ
จานวน
1 ตาแหน่ง

จานวน
3 ตาแหน่ง

