ลุ้น..สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 28 กุมภาพันธ์นี้
24 ก.พ. 2558

"ชีพจรครู" ฉบับนี้ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ครูที่สมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16-17
ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16-22
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สอบข้อเขียนภาค ก
ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 มีนาคม มีเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
เปิดสอบรวม 226 เขต ตำแหน่งว่าง 5,430 อัตรา ใน 66 กลุ่มวิชา
งานนี้มีเพื่อนครูที่คุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
กำหนดเกือบ 30,000 คน และแห่มาสมัครมากกว่า 27,000 ราย หลังจากที่อั้นการเปิดรับสมัครกันมานานถึง 2 ปี
เพราะต้องรอเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดให้เขตพื้นที่ฯเป็น ผู้จัดสอบเอง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
สำหรับอัตราว่างและวิชาเอกที่เปิดรับทั้ง 66 กลุ่มวิชาในรอบนี้ ดังนี้ ภาษาไทย 407 อัตรา ภาษาอังกฤษ
547 อัตรา ภาษาจีน 73 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 16 อัตรา ภาษาเกาหลี 2 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา ภาษามลายู 1
อัตรา คณิตศาสตร์ 569 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 407 อัตรา เคมี 50 อัตรา ชีววิทยา 44 อัตรา ชีววิทยาประยุกต์
(จุลชีววิทยา) 1 อัตรา ฟิสิกส์ 96 อัตรา สังคมศึกษา 647 อัตรา พลศึกษา 374 อัตรา สุขศึกษา 23 อัตรา ศิลปศึกษา
85 อัตรา ทัศนศิลป์ 11 อัตรา ศิลปะการแสดง 2 อัตรา ศิลปกรรม 2 อัตรา นาฏศิลป์ 111 อัตรา วิจิตรศิลป์ 4 อัตรา
ดนตรีศึกษา 82 อัตรา ดนตรีสากล 60 อัตรา ดนตรีไทย 25 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 5 อัตรา
อุตสาหกรรม 56 อัตรา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 อัตรา ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เกษตรกรรม 87 อัตรา เกษตรพืช 3
อัตรา สัตวศาสตร์ 1 อัตรา พืชศาสตร์ 1 อัตรา การงานพื้นฐานอาชีพ 21 อัตรา คหกรรม 73 อัตรา การเงินและบัญชี
79 อัตรา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา สารสนเทศ 3 อัตรา บริหารธุรกิจ 18 อัตรา การตลาด 2 อัตรา
คอมพิวเตอร์ 441 อัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อัตรา เทคโนโลยีการศึกษา 74 อัตรา จิตวิทยา/แนะแนว 52 อัตรา
บรรณารักษ์ 40 อัตรา ปฐมวัย 457 อัตรา ประถมศึกษา 234 อัตรา การจัดการทั่วไป 17 อัตรา วารสารศาสตร์ 1
อัตรา วัดและประเมิน ผลฯ 10 อัตรา หลักสูตรการสอน 1 อัตรา หูหนวกศึกษา 2 อัตรา กายภาพบำบัด 22 อัตรา
กิจกรรมบำบัด 9 อัตรา การศึกษาพิเศษ 50 อัตรา จิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ช่างทองหลวง 4 อัตรา
วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา เปรียญธรรม 9 ประโยค 1 อัตรา เสริมสร้างร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ 2 อัตรา เทคโนโลยี 1 อัตรา ธุรการ/บริหารการศึกษา 3 อัตรา สาธารณสุข 1 อัตรา
และนิเทศศาสตร์ 1 อัตรา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) ที่เปิดรับมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ สศศ. 295 อัตรา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร (กทม.) 170 อัตรา
สพม.เขต 1 กทม. 139 อัตรา สพม.6 ฉะเชิงเทราสมุทรปราการ 95 อัตรา สพม.18 ชลบุรี-ระยอง 86 อัตรา สพม.3
นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา 85 อัตรา สพม.4 ปทุมธานี-สระบุรี 79 อัตรา สพม.8 ราชบุรี-กาญจนบุรี 76 อัตรา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 71 อัตรา สพป.ตาก เขต 2 และ สพป.สงขลา เขต 3 เปิดรับเท่ากัน 68 อัตรา

การสอบครั้งนี้ สพฐ.ยังจัดมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น
ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแ
ละผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยให้เขตพื้นที่ฯสอดส่อง กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่ออย่างใกล้ชิด
โดยเขตพื้นที่ฯอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกฯ และมาตรการใหม่ที่เพิ่งกำหนด
ที่สำคัญคือห้ามมิให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือรองผู้อำนวยการ สพท.
หรือผู้อำนวยการ สศศ. หรือรองผู้อำนวยการ สศศ. และข้าราชการในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดๆ
ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่ายจ่ายแจก
หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือกฯ โดยให้ สพท.และ
สศศ.กำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย
และห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดติวมาเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเด็ด
ขาด
รวมทั้งให้เขตพื้นที่ฯกำหนดบุคคลเป็นทางลับคอยสังเกตสถานการณ์ ควรมีผู้บันทึกภาพการสอบ
ขอความร่วมมือตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
และควรมีเครื่องมือดักจับสัญญาณโทรศัพท์ และอาจห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ
และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ
นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ เป็นต้น
ก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนครูทุกคนในการสอบครั้งนี้ แต่หากใครที่พลาดในรอบนี้
ยังมีโอกาสอีกครั้งในการสอบครูผู้ช่วยทั่วไปที่จะเปิดรับสมัครปลายเดือนมีนาคมนี้...

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2558 (กรอบบ่าย)

