เลขที่ 101 /2551

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 /2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
---------------------------------------------ด้วย มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16
ลงวั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีการคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุพิเศษ
ประกอบกับหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5881 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นและเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี ดังนี้
1.1 หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
1.2 หลักสูตร 5 ปี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
(ตามรายละเอียดตาแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี)้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

-22.3 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
และก าหนดเป็ น คุณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ในสั ง กั ด
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาจะต้องมีความ รู้
พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.4 ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
2.6 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลาม
ศึกษาตามประกาศแนวการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามศึกษาในสถานศึกษา
ตามที่ส่วนราชการกาหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้ างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
หรื อ เงิน รายได้ของสถานศึกษา (เงิน บริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้ บริการ
การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนาไปใช้จ่ายตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น)
ซึ่งทุกตาแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามคาสั่ งหรื อสั ญญาจ้ างอย่ างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า สามปี นับถึงวันรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกาหนด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครู สอนศาสนาอิสลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึด
ความรู้ ค วามสามารถของบุ คคล ความเสมอภาค ความเป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิบั ติ และประโยชน์ ข อง
ทางราชการ ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกาหนด
2) ปัจจุบันดารงตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามคาสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระ
งานการสอนตามที่ส่วนราชการกาหนด (ชั่วโมงสอน 5 ชั่วโมง)
* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน
จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา
และน าไปใช้จ่ ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น
2.7 ปัจจุบันมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ/สัปดาห์
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.mattayom31.go.th
หรื อขอรั บใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

-34. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครสอบคัดเลือกพร้อมสาเนา (ทีย่ ังไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส พร้อมสาเนา
4.5 ปริญญาบัตรหรือ ที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณวุฒิสาหรับข้าราชการครูพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
สาหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ใช้วุฒิอนุปริญญาหรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสมัครเรียนปริญญาตรี
ให้นาวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการสมัครคัดเลือกด้วย
4.6 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบ พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
4.9 หนังสือรับรองการปฏิบัติการสอน
4.10 ตารางการสอนของผู้สมัครคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
4.11 แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับข้อ 4.12
4.12 สาเนาคาสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง หนังสือรับรองหรือหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออก
ให้ที่แสดงว่าเป็นครูอัตราจ้าง ลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ที่ได้รับไว้และ
นาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษานั้น ซึ่งสามารถใช้ จ้างครูผู้สอนในกรณีที่สถานศึกษาขาดครูตามเกณฑ์
อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเหมาบริการ
ซึ่งทุกตาแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคาสั่ งหรือสั ญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการ
กาหนด จานวน 1 ชุด (ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกแผ่น)
4.13 จัดทาเอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน (รายงานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่) จานวน 1 เล่ม (แยกออกจากใบสมัคร) โดยให้นาเสนอ 5 ถึง 10 หน้า และมีภาคผนวก
ตามแบบที่กาหนด และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกแผ่น
“ เอกสารข้อ 4.2 ถึง ข้อ 4.7 ต้องนาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและพร้อม
สาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด ที่ลงนามสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกแผ่น ”
5. การยื่นใบสมัครคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบไม่รับสมัคร

-45.2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่าย
ของไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ หรือหมายเลข
โทรศัพท์ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และทางเว็บไซต์ http://www.mattayom31.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ตามกาหนดการสอบ
ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทุกกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
ภาค ก. ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน
คะแนนเต็ม
วัน / เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หมายเหตุ
(100 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
09.00 – 10.00 น.
ความรอบรู้
50 คะแนน
11.00 – 12.00 น.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
50 คะแนน
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
วัน / เวลา

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
13.00 – 14.00 น.
15.00 – 16.00 น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม
วัน / เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หมายเหตุ
(50 คะแนน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการ
รับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา

50 คะแนน

-5ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม
วัน / เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หมายเหตุ
(50 คะแนน)
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์
50 คะแนน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้และผู้ผ่านการคัดเลือกได้สารอง ภายในวันศุกร์ที่ 18
มี น าคม 2559 ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 และทางเว็ บ ไซต์
www.mattayom31.go.th โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข.
มากกว่าเป็ นผู้ อยู่ ในล าดับที่ ดีกว่า หากยั งได้ คะแนน ภาค ข เท่ากันอี ก ให้ ผู้ ส อบได้คะแนนภาค ก
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้จับสลาก
11. การเรียกตัวผู้คัดเลือกได้
การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกจะใช้ประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
และจะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกทันที โดยจะไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้
12.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามลาดับที่ที่สอบคัดเลือกได้
12.2 กรณีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดหรือหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ครบ
ตามประกาศนี้ เจ้าหน้าที่รับ สมัครมีสิทธิ์จะไม่รับสมัครและผู้สมัครรายใดปกปิดและหรือแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ รับสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิก
ถอนคาสั่งนั้นโดยพลัน และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

-612.3 หากปรากฏว่าในการดาเนินการคัดเลือ ก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดการไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกทันที
12.4 ผู้ได้คุณวุฒิ สูงกว่าปริญญาตรีก่อนวันรับสมัครวันสุ ดท้าย เมื่อได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
13. การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
13.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
13.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
13.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กาหนดได้
14. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
14.1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
14.2 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเชื่อฟังคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
14.3 สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายด้วยเสื้อยืดแขนสั้น
สีขาว กางเกงกีฬาขายาว และสวมถุงเท้า รองเท้าให้เรียบร้อย
สาหรับ ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย ห้ามแต่งกาย
ด้วยผ้ายืด ผ้ายีนส์ รองเท้าแตะ
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต/กางเกง สีและทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพสตรีสวมเสื้อ/กระโปรง สีและทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
14.4 ผู้ เข้ าสอบต้ องน าบั ตรประจ าตั วสอบผู้ เข้ ารั บการคั ดเลื อกไปในวั นสอบ พร้ อมบั ตร
ประจาตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ปรากฏหมายเลขประจาตัวประชาชนและภาพถ่ายในบัตรนั้น ๆ
มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ และต้องวางไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรมาแสดง กรรมการกากับ
ห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
14.5 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบ
อยู่ ณ ที่ใด ห้องใด หากมีความผิดพลาดให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้เข้ารับการคัดเลือก
14.6 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบ
วิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจาก
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
14.7 หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

-714.8 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอดา 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ
ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นไปเอง ส่วนกระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนา
ข้อสอบและกระดาษคาตอบที่ผู้กากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ โดยเด็ดขาด
14.9 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ ไม่ได้
14.10 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใดก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนี้
14.11 ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ นาฬิกาดิจิตอล หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด และกรรมการกากับการสอบจะไม่รับฝากอุปกรณ์ใด ๆ จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายชูเกียรติ วิเศษเสนา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

กาหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 /2559
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
*************************

- ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

- รับสมัครคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

- ประเมินประวัติและผลงาน

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

- สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
-ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
-ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

- ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

รายละเอียดตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 /2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
รวม 35 อัตรา

ที่

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขา/วิชาเอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาเอกเคมี
วิชาเอกฟิสิกส์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกดนตรีสากล
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
วิชาเอกศิลปศึกษา
วิชาเอกบัญชี
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
วิชาเอกพลศึกษา

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,050 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) และ
ขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
หรือ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จานวนอัตรา
ที่ประกาศรับ
สมัคร

4
3
3
1
1
1
8
2
2
3
2
1
4

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

หมายเหตุ

-ตัวอย่าง-

เลขประจาตัวสอบ

214………………………….

แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 4.11 ของประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 /2559
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
*********************
ชื่อ–สกุล...........................................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ งบประมาณจาก สพฐ./รายได้สถานศึกษา
โรงเรียน..............................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................
คุณวุฒิ/วิชาเอก........................................................สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวิชาเอก.................................................
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน
ที่
ณ โรงเรียน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รวม
ปี

1 โรงเรียน ก.
สพป.นครราชสีมา เขต 2

1 มีนาคม 2552 30 กันยายน 2552

2 โรงเรียน ข.
สพป.นครราชสีมา เขต 2

1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2553

1

3 โรงเรียน ข.
สพป.นครราชสีมา เขต 2

1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554

1

4 โรงเรียน ข.
สพป.นครราชสีมา เขต 2

1 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555

1

เดือน

7

วัน

รายการ
สัญญาจ้าง/คาสั่งจ้าง
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ก.
เลขที่ 1/2552
ลว 1 มีนาคม 2552
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ข.
เลขที่ 1/2552
ลว 1 ตุลาคม 2552
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ข.
เลขที่ 1/2553
ลว 1 ตุลาคม 2553
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ข.
เลขที่ 1/2554
ลว 1 ตุลาคม 2554

-2ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน
ที่
ณ โรงเรียน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รวม
ปี

5 โรงเรียน ค.
สพป.นครราชสีมา เขต 3

1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556

1

6 โรงเรียน ค.
สพป.นครราชสีมา เขต 3

1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557

1

7 โรงเรียน ง.
สพม.31

1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558

1

8 โรงเรียน ง.
สพม.31

1 ตุลาคม 2558 21 กุมภาพันธ์ 2559
(ให้นับถึงวันสุดท้าย
ของการสมัครสอบ)
รวมระยะเวลา

เดือน

4

วัน

รายการ
สัญญาจ้าง/คาสั่งจ้าง

สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ค.
เลขที่ 1/2555
ลว 1 ตุลาคม 2555
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ค.
เลขที่ 1/2556
ลว 1 ตุลาคม 2556
สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ง.
เลขที่ 1/2557
ลว 1 ตุลาคม 2557
21 สัญญาจ้างหรือคาสั่ง
จ้างโรงเรียน ง.
เลขที่ 1/2558
ลว 1 ตุลาคม 2558
วัน

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
หมายเหตุ ให้แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงทุกรายการ ได้แก่ สาเนาคาสั่งจ้าง , สาเนาสัญญาจ้าง
ที่ลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกแผ่น
หากไม่มีหลักฐานแนบไม่ต้องอ้างอิง

