ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
......................................................................
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. 2561
และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุ รินทร์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แก้ไขประกาศ
และบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดแนบท้ า ยประกาศรับ สมั ค รสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งบุ ค คล เข้ ารับ ราชการ
เป็ น ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่วย สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนิ น การรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ระหว่ า งวั น ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบและ กลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการสอบแข่งขัน และ
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
1.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1.2 รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สาหรับกรณีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ให้นาเอกสารที่แสดงถึงการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
สอบแข่งขัน (วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) มาแสดงและยืนยัน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีน อก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511013
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมให้ต่อไป
1.3 อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จะถูกยกเลิกรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ หากเป็นผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี และหากได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
2. วัน เวลา และสถานที่สอบ
2.1 กาหนดวัน เวลาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
ตารางสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

-2วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.
-ความรอบรู้
50 คะแนน
เวลา 11.00 – 12.00 น.
-ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
เวลา 13.30 – 14.30 น.
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
50 คะแนน
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ตารางสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน / เวลา

คะแนนเต็ม
วิชาที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น.
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เวลา 13.30 – 15.00 น.
-ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

75 คะแนน
75 คะแนน

หมายเหตุ

-32.2 กาหนดสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ในสถานศึกษาในเขตอาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
สนามสอบ

ที่
1

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”

2

โรงเรียนเมืองสุรินทร์

3

โรงเรียนสิรินธร

4

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

5

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

6

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

7

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสวิชาเอก
78
80
59
62
52
53
45
43
40
47
48
49
50
51
44
74
66
70
84
64
21

วิชาเอก
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
ศิลปะ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ดนตรีสากล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
คหกรรม
คอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม
จิตวิทยาและการแนะแนว
นาฏศิลป์
การเงินการบัญชี

34

ภาษาญี่ปุ่น

36

ภาษาจีน

38

ดนตรีศึกษา

-43. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3.2 ผู้เข้าสอบแข่งขัน ต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ต นของผู้ เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องนาบั ตร
ประจาตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแสดงในวันสอบแข่งขัน หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นาเข้าสนามสอบและห้องสอบ ได้แก่ ดินสอบดา 2B ยางลบ
ดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ ปากกาหมึกแห้งสีน้าเงิน และน้ายาลบคาผิด
3.4 ห้ า มน าต ารา เอกสาร กระดาษ และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ใด รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และกระเป๋า หรือเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเข้าไป
ในสนามสอบและห้องสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค )
สานั กงานศึกษาธิ การจังหวัดสุ รินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ส อบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
โดยผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนในภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลาดับ
เลขประจาตัว สอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 50
ถนนกรุงศรีนอก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์
www.cms.surinpeo.go.th
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะโต้แย้งประกาศนี้ ให้โต้แย้งประกาศนี้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่
วันประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ข้อแนะนาในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

1. การเตรียมตัวก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอดา 2B ยางลบ
กบหรือมีดเหลาดินสอดา บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อย
1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบ
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง
1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่ให้ผู้เข้า
สอบสวมเสื้อคลุม และนาฬิกาดิจิตัล เข้าห้องสอบ

1.4 ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผัง ห้องสอบและที่นั่งสอบและ
รออยู่ในบริเวณนั้น หากไม่พบชื่อและห้องสอบของตนเอง ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อน
ได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับการสอบ
1.6 หากทาบัต รประจาตัวผู้ สมัครสอบหาย ให้ รีบ แจ้งประธานคณะกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ
2. การเตรียมตัวก่อนเวลาสอบ
2.1 กรรมการกากับการสอบจะเชิญผูเ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ห้ามนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว
วิทยุสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะ เป็นต้น รวมทั้งตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ
สิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณได้
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนาเข้าห้องสอบจะถือว่ามี
เจตนากระทาการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที
2.3 เครื่องอุปกรณ์ทหี่ ้ามนาเข้าห้องสอบให้ผู้เข้าสอบเก็บรักษาไว้กับผูต้ ิดตาม สนามสอบ
ไม่มีบริการรับฝาก หากเกิดการชารุดหรือสูญหายทางสนามสอบจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆทั้งสิน้
2.4 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่
กับบัตรอืน่ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการกากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.5 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกากับการสอบกาหนดให้
2.6 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะทีผ่ ู้เข้าสอบ 2 คน ถูกกาหนดให้เป็น
ตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจานวนข้อสอบร่วมกับกรรมการกากับการสอบ
2.7 รับแจกกระดาษคาตอบและข้อสอบจากกรรมการกากับการสอบ หากได้รับ
กระดาษคาตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รบี นาไปเปลีย่ นกับกรรมการกากับการสอบ
2.8 ห้ามผู้เข้าสอบทาข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
2.9 ให้ใช้ดินสอดา 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาที่สอบ
บนกระดาษคาตอบ
2.10 ตรวจทานการระบายรหั สประจ าตั วผู้ สมั ครสอบและรหั สวิ ชาสอบให้ ถู กต้ อ ง
และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
2.11 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและข้อแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบโดยเคร่งครัด
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3. ในเวลาสอบ
3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือทาข้อสอบจากกรรมการกากับการสอบ
3.2 ตรวจสอบจานวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน
ให้รีบแจ้งกรรมการกากับการสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
3.3 เมื่อมีคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกากับ การสอบให้รีบปฏิบัติ
ตามทันที
3.4 ลงมือทาข้อสอบโดยปฏิบัติตามคาสั่งและข้อแนะนาของกรรมการกากับการสอบ
รวมทั้งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ
3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทาในที่ว่างของ
หน้ากระดาษข้อสอบ
3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกากับ
การสอบ
3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกากับการสอบ
3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อให้กรรมการกากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้สมัครสอบ จากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร
3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจาตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อของ
ผู้เข้าสอบ บนกระดาษคาตอบก่อนที่กรรมการกากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกากับห้องสอบ
บนกระดาษคาตอบ
3.11 ผู้เข้าสอบถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่กาหนดให้
เริ่มสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รบั อนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่
ในดุลยพินิจของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
3.12 หากกระทาการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด
ไม่ว่าจะกระทาโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทาการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตกและ
จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
3.14 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการกากับการสอบมาเก็บข้อสอบทีโ่ ต๊ะ
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ
3.15 ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบ
4. หลังเวลาสอบ
4.1 หากยั งมี การสอบวิ ชาต่ อไปในวั นเดี ยวกั น ควรพั กอยู่ ในบริ เวณสนามสอบ หรื อ
ไม่ไกลจากสนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบหรือกรรมการกากับการสอบหรือกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี
4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสารวจรายการสิ่งของที่นามาให้ครบก่อนกลับที่พัก
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