ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
............................................
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ให้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ศธ 0206.6/143 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 770 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขัน
ตําแหน่งครูผู้ชว่ ย อันดับครูผชู้ ่วย ขั้น 15,050 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
และขั้น 15,800 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี รวม 22 ตําแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ
ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
http://www.nsw2.obec.go.th/teacher2557 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 หมู่ 5 ตําบลสระแก้ว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 24
มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
/ 4. หลักฐานและ...

-24. หลักฐานและเอกสารที่ตอ้ งนํามายื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ติดใบสมัคร จํานวน 1 รูป, ติดบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน จํานวน 2 รูป)
4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ
จะต้องมีฉบับภาษาไทยแนบด้วย จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มขี ้อความระบุไว้ว่าได้
เรียนจบหลักสูตรแล้วและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ซึ่งต้องได้รบั อนุมัติจากผู้มอี ํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้สมัคร (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เป็นโรคตามทีก่ าํ หนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2549)
4.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา
โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั ิไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ เป็นต้น
4.9 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงือ่ นไขเมื่อ
สอบแข่งขันได้ จากผู้มีอํานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ หลักฐานและเอกสารฉบับถ่ายสําเนาให้ผู้สมัครสอบแข่งขันลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ครบถ้วนทุกแผ่น
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบทีก่ าํ หนด พร้อมหลักฐานเอกสาร
ประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามวัน เวลาทีก่ ําหนด ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
หมู่ที่ 5 ตําบลสระแก้ว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามทีก่ าํ หนดทุกประการ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5.2
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้ง
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชดั เจน หรือมิได้แจ้งกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ ห้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทราบ ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใ์ ด ๆ
มิได้ทั้งสิ้น
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 200 บาท เมื่อได้ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันแล้ว
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จะประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ภาค ก และภาค ข ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่
24 เมษายน 2557 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และทางเว็บไซต์
http://www.nsw2.obec.go.th/teacher2557
/8. หลักสูตรและ...

-38. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
จะดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียด
ของหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทัว่ ไป และความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและ
การปฏิบัตขิ องวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
09.00 น. – 10.00 น.
-ความรอบรู้
50
11.00 น. – 12.00 น.
-ความสามารถทั่วไป
50
13.00 น. – 14.00 น.
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
50
การปฏิบัตขิ องวิชาชีพครู
ภาค ข ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
09.00 น. – 10.30 น.
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
75
13.30 น. – 15.00 น.
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
75

หมายเหตุ

สถานที่สอบภาค ก และ ภาค ข จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
09.00 น. เป็นต้นไป
-สอบสัมภาษณ์
50

หมายเหตุ

สถานที่สอบ ภาค ค จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค

10. เกณฑ์การตัดสิน
จะดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนน
ในภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค และจะประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
ภาค ค โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผูน้ ั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
/ 11. การตรวจกระดาษ...

-411. การตรวจกระดาษคําตอบ
11.1 การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลการสอบด้วยเครื่องจักร
11.2 การทําข้อสอบในกระดาษคําตอบให้ใช้ดินสอดําชนิด 2B ขึ้นไป
11.3 กรณีกระดาษคําตอบที่เครือ่ งจักรไม่ตรวจ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบแข่งขัน
เช่น ผู้เข้าสอบลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ําซ้อนกัน หรือลงรหัสด้วยปากกา จะไม่มีการตรวจด้วยวิธีอื่นใดและจะไม่มีการแก้ไข
ใด ๆ เพื่อให้เครือ่ งจักรตรวจใหม่ ทั้งนี้หากไม่มผี ลคะแนน ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใ์ ด ๆ มิได้ ถือเป็นความผิดของผู้เข้าสอบ
11.4 กระดาษคําตอบที่เครือ่ งจักรไม่ตรวจ โดยมิใช่ความผิดพลาดของผู้เข้าสอบแข่งขัน
คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการแก้ไขให้สามารถตรวจได้ต่อไป
12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และทาง
เว็บไซต์ http://www.nsw2.obec.go.th/teacher2557 โดยประกาศเรียงตามลําดับทีจ่ ากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค
จากมากไปหาน้อย แยกตามกลุม่ วิชา กรณีที่มผี ู้สอบได้คะแนนรวมทัง้ ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า
เป็นผู้อยู่ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดกี ว่า
การขึน้ บัญชีมีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ตามลําดับทีใ่ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
แยกตามกลุ่มวิชา โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตําแหน่งว่างทีใ่ ช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศสอบแข่งขัน
13.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีป่ ระกาศสอบแข่งขัน
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือถ้าเป็นผู้ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งนัน้ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทงั้ สิ้น ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ตรวจพบการขาดคุณสมบัติ
13.3 สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มหี ลักฐาน
การอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันจากผู้บงั คับบัญชา ซึ่งเป็นผูม้ ีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณารับโอน
เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตัง้ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
13.4 ผู้ที่มีคุณวุฒิทสี่ ูงกว่าปริญญาตรีอยูก่ ่อนวันเปิดรับสมัคร เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทสี่ ูงกว่าในภายหลังมิได้
13.5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิไ์ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบการประกาศขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

/ สําหรับการเรียกตัว...

-5สําหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ทขี่ ึ้นบัญชีไว้มาบรรจุและแต่งตั้งในครัง้ ต่อไป
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จะทําเป็นหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลําดับที่
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ โดยตรงเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีจดหมายลงทะเบียนก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน
นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียต์ ้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ
13.6
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามกําหนดเวลาที่ระบุ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตัง้
13.7
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่กอ่ น
การรับสมัครสอบแข่งขัน จะรับย้ายหรือรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
14. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูน้ ั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
14.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ไปแล้ว
14.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
14.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันทีก่ ําหนดได้
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายรุ่ง สุพรหม)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

