เผย 60 จังหวัดจัดสอบครูผู้ช่วยรวม 2,528อัตรา
10 ส.ค. 2559

60 จังหวัดประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วยรวม 2,528 อัตรา ใน 55
กลุ่มวิชา สพฐ.วางมาตรการคุมเข้มป้องกันการทุจริต ติดกล้องวงจรปิด
ตั้งเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์ ห้ามใส่เสื้อคลุม
อาจถึงขั้นเปลือยเท้าเข้าห้องสอบ
วันนี้ (9 ส.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2559 นั้น ขณะนี้ กศจ.ต่าง ๆ
ได้ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งบัญชีตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่เปิดรับมาให้
สพฐ.แล้ว โดยมีกศจ. 60 จังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ที่เปิดรับสมัคร รวมทั้งสิ้น 2,528
อัตรา ใน 55 กลุ่มวิชา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

กรุงเทพ 264 อัตรา
กระบี่ 22 อัตรา
กาญจนบุรี 73 อัตรา
กาฬสินธุ์ 8 อัตรา
กำแพงเพชร 39 อัตรา
ขอนแก่น 31 อัตรา
จันทบุรี 19 อัตรา
ฉะเชิงเทรา 31 อัตรา
ชลบุรี 98 อัตรา
ชัยภูมิ 38 อัตรา
ชุมพร 35 อัตรา
ตรัง 47 อัตรา
ตราด 21 อัตรา
ตาก 58 อัตรา
นครนายก 12 อัตรา
นครปฐม 75 อัตรา
นครพนม 17 อัตรา
นครราชสีมา 13 อัตรา
นครศรีธรรมราช 58 อัตรา
นครสวรรค์ 16 อัตรา
นนทบุรี 70 อัตรา
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27.
28.
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30.
31.
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45.
46.
47.
48.
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61.

น่าน 11 อัตรา
บึงกาฬ 44 อัตรา
บุรีรัมย์ 140 อัตรา
ปทุมธานี 100 อัตรา
ประจวบคีรีขันธ์ 51 อัตรา
ปราจีนบุรี 4 อัตรา
ปัตตานี 17 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา 95 อัตรา
พังงา 33 อัตรา
พิษณุโลก 4 อัตรา
เพชรบุรี 16 อัตรา
เพชรบูรณ์ 35 อัตรา
ภูเก็ต 22 อัตรา
มหาสารคาม 38 อัตรา
มุกดาหาร 2 อัตรา
ยะลา 35 อัตรา
ระนอง 7 อัตรา
ระยอง 50 อัตรา
ราชบุรี 47 อัตรา
ลพบุรี 24 อัตรา
เลย 66 อัตรา
ศรีสะเกษ 19 อัตรา
สกลนคร 14 อัตรา
สตูล 10 อัตรา
สมุทรปราการ 29 อัตรา
สมุทรสงคราม 11 อัตรา
สมุทรสาคร 8 อัตรา
สระแก้ว 18 อัตรา
สระบุรี 52 อัตรา
สุโขทัย 9 อัตรา
สุพรรณบุรี 44 อัตรา
สุราษฎร์ธานี 23 อัตรา
สุรินทร์ 18 อัตรา
หนองคาย 77 อัตรา
หนองบัวลำภู 34 อัตรา
อ่างทอง 14 อัตรา
อำนาจเจริญ 68 อัตรา
อุดรธานี 27 อัตรา
อุบลราชธานี 63 อัตรา
สศศ. 104 อัตรา
ส่วนที่เหลืออีก 17 จังหวัดไม่เปิดสอบ

“สพฐ. ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพื่อให้ กศจ.ใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการ ทั้งมาตรการก่อนสอบ เช่น ห้ามบุคคลกรในสังกัดสพฐ. มีการกระทำใดๆ
ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา ให้ผู้เกี่ยวข้องสอดส่องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ไม่ควรแจ้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า เปิดรับฟังข้อมูลเบาะแสและหาข่าวในทางลับ
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต และระงับเหตุได้ทันที พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่เก็บรักษาข้อสอบ เป็นต้น
มาตรการระหว่างสอบ เช่น กำหนดบุคคลคนเป็นทางลับ ให้คอยสังเกตการณ์ บันทึกภาพผู้เข้าสอบ
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารดูแลความปลอดภัย ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
จัดให้มีเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์ อาจห้ามสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ เป็นต้น

และมาตรการหลังสอบ อาทิ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ
ไม่ให้นำออกจากห้องสอบ ”รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า ที่สำคัญ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้กำชับว่า
การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไร้การทุจริต
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วย
ทั้งนี้ ตามปฏิทินการสอบแข่งขัน ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 ส.ค.
รับสมัครสอบวันที่ 15-21 ส.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 1 ก.ย.59 สอบข้อเขียนภาค ก
ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 ก.ย.59 สอบภาค ข
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 ก.ย.59 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 19 ก.ย.59 และประกาศผลสอบ วันที่ 29 ก.ย.59
ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.48 น.

