ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
นั้น
เนื่ องจากประกาศดังกล่ าวมีความคลาดเคลื่อน และเพื่อให้ เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและ
เกิดความเสมอภาคแก่ผู้สมัครสอบ อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๔๓ ลงวัน ที่ ๒๕ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๗ หนังสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยความเห็ นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงแก้ไขประกาศ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึ งกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังต่อไปนี้
นอกนั้นให้ถือปฏิบัติตามประกาศเดิม
๑. เดิม
๒.๕ ต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
แก้ไขเป็น ๒.๔ ต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
๒. เดิม ๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๔.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๔.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
๑๔.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ ๑๔.๓ และ
๑๔.๔ ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุอันสมควร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
/แก้ไขเป็น..

-๒แก้ไขเป็น ๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๔.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๔.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
๑๔.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
๓. เพิ่ มเติ ม ๑๕. ผู้ ส อบแข่งขันได้ผู้ ใดถูกยกเลิ กการขึ้นบั ญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ตามข้อ
๑๔.๓ และ ๑๔.๔ ไปแล้ว ถ้าบัญ ชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุ ผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
๔. เดิม ๑๕. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑๕.๑ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๑๕.๒ ผู้ เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบั ตรประจาตัว
ประชาชนไปในวันสอบ ต้องวางบัตรประจาตัว ผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัว ประชาชนไว้บนโต๊ะ ขณะที่
ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัว ผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัว ประชาชน กรรมการกากับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัดแล้วจึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๑๕.๓ ผู้ เข้ า สอบต้ อ งไปถึ ง สถานที่ ส อบก่ อ นเริ่ ม สอบวิ ช าแรกของแต่ ล ะวั น
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากลงมือ
สอบไปแล้ว ๑๕ นาที ของการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๑๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด
๑๕.๕ ผู้ เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่ งหรือคาแนะน าของกรรมการกากับห้ องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสอบ โดยเคร่งครัด
๑๕.๖ ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด
เวลาสอบ และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่กาลังสอบอยู่
๑๕.๗ หากผู้เข้าสอบมี ข้อสงสั ยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็ นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
มีการทุจริตหรือส่อไปทางไม่สุจริต ต้องรีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบหรือประธานกรรมการดาเนินการ
สอบในทันที
๑๕.๘ ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด วิชาหนึ่ง จะไม่ได้รับการ
พิจารณาผลสอบแข่งขันในครั้งนี้ และต้องถูกดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๕.๙ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
/๑๕.๑๐ เครื่องเขียน...

-๓๑๕.๑๐ เครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ์ ที่ อ นุ ญ าตให้ น าเข้ า ให้ ส อบได้ แ ก่ ปากกา
ดินสอดา 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ
๑๕.๑๑ ห้ามผู้เข้าสอบนาเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องคานวณ เครื่องมือสื่อสาร หรือ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๕.๑๒ ห้ า มผู้ เข้ า สอบน าข้ อ สอบ หรื อ คั ด ลอกข้ อ สอบ ออกจากห้ อ งสอบ
โดยเด็ดขาด
แก้ไขเป็น ๑๖. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑๖.๑ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๑๖.๒ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งน าบั ต รประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น และ
บัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบ ต้องวางบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไว้บน
โต๊ะ ขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัว ผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัวประชาชน กรรมการกากับ
ห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัดแล้วจึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๑๖.๓ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่ อนเริ่มสอบวิชาแรกของแต่ละวัน
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากลงมือ
สอบไปแล้ว ๑๕ นาที ของการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๑๖.๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิ บั ติ ข องผู้ เข้ า สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ าด้ ว ยการปฏิ บั ติ ข องผู้ เข้ า สอบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด
๑๖.๕ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้อง
สอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติสอบ โดยเคร่งครัด
๑๖.๖ ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่า
จะหมดเวลาสอบ และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่กาลังสอบอยู่
๑๖.๗ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
มีการทุจริตหรือส่อไปทางไม่สุจริต ต้องรีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบหรือประธานกรรมการดาเนินการ
สอบในทันที
๑๖.๘ ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด วิชาหนึ่ง จะไม่ได้รับ
การพิจารณาผลสอบแข่งขันในครั้งนี้ และต้องถูกดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๙ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๖.๑๐ เครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ ปากกา ดิ น สอด า 2B ขึ้ น ไป
ยางลบดินสอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจะดาเนินการจัดเตรียมให้
๑๖.๑๑ ห้ามผู้เข้าสอบนาเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องคานวณ เครื่องมือสื่อสาร
หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
/๑๖.๑๒ ห้ามผู้เข้าสอบ...

-๔๑๖.๑๒ ห้ามผู้เข้าสอบนาข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด
๑๖.๑๓ ในการดาเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดาเนิน การผิดพลาด อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
๕. รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุ แ ละแต่งตั้งเข้ ารั บ ราชการเป็ น ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ต าแหน่ ง ครูผู้ ช่ว ย สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
ข. รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เดิม
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
(๑) วิทยาศาสตร์
(๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๓) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(๕) เคมีศึกษา
(๖) ชีววิทยา
(๗) ฟิสิกส์
(๘) เคมี
(๑๐) ชีววิทยาประยุกต์
(๑๑) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๑๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(๑๓) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๑๔) พืชศาสตร์
แก้ไขเป็น
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
/(๑) วิทยาศาสตร์...

-๕(๑) วิทยาศาสตร์
(๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๓) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(๔) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(๖) เคมีศึกษา
(๗) ชีววิทยา
(๘) ฟิสิกส์
(๙) เคมี
(๑๐) ชีววิทยาประยุกต์
(๑๑) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๑๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(๑๓) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เดิม
๔. กลุ่มวิขาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
(๑) ภาษาอังกฤษ
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ
(๓) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๕) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(๖) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(๗) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(๘) ภาษาอังกฤษศึกษา
(๙) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(๑๐) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แก้ไขเป็น
๔. กลุ่มวิขาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
(๑) ภาษาอังกฤษ
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ
(๓) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๕) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
/(๖) ภาษาอังกฤษ...

