ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...............................................................

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่ งตั้งบุ คคลเข้ารั บ ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตาแหน่ ง ครู ผู้ ช่ว ย สั งกั ด
ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 42 ครั้ งที่ 1/2556 ฉะนั้น อาศัย อานาจตามความใน
มาตรา 45 มาตรา 46 และ มาตรา 47 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หนัง สื อส านั กงาน ก.ค. ที่
ศธ 1305/4082 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่
9 เมษายน 2556 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในการประชุมครั้ง ที่
4/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย รั บเงิ นเดื อนอั นดั บ ครู ผู้ ช่ว ย ขั้ น 11,920 บาท ส าหรับ วุ ฒิ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท สาหรับ
วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.กาหนดและ
รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ครูผู้ช่วย และมีความรู้พื้นฐานทางรายวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดและรับรองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย และมีสาขาวิชาเอก/กลุ่มวิชาเอกตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และต้องได้รับจากคุรุ สภาอยู่ก่อน หรือไม่หลัง
วันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
2.4 ไม่ เ ป็ น พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร นั ก พรต นั ก บวช (ตามหนั ง สื อ สารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538)
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ให้ ข อรั บ ใบสมั ค ร และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ถนนนครสวรรค์ – พิษณุโลก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 – 5 พฤษภาคม 2556 ในเวลาราชการทุกวัน
(08.30 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครสอบแข่งขันตามแบบที่กาหนด
4.2 ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ร ะบุ ว่ า ได้ ศึ ก ษาส าเร็ จ ครบตาม
หลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณวุฒิสาหรับบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ห ลั งวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน หรือหนังสื อรับรองว่าส าเร็จ
การศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติ” เป็น หลั กฐานแทนปริ ญญาบัตรเพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ สอบแข่งขันได้ที่ใช้
หนังสื อรับรองว่าสาเร็จการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัคร จะต้องนาปริญญาบัตรหรือใบรับรอง
คุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่หลังวั นปิดรับสมัครสอบแข่งขันมาแสดงในวัน
บรรจุและแต่งตั้งมิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร และต้อง
มีฉบับภาษาไทย (ถ้ามี) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ที่ออกให้โดยคุรุสภา จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
4.5 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยังไม่หมดอายุ)
4.6 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส
(ถ้ามี)
4.8 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.9 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.10 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
4.11 ข้าราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสงค์
จะสมัครสอบแข่งขัน ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุให้สอบแข่งขันได้
เอกสารรายการที่ 4.2-4.7 ให้มีฉบับจริ ง และสาเนา จานวน 1 ชุด พร้ อ ม
ลงนามสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
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5. การยื่นใบสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 4
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรั บ ในเขตจ่ ายของไปรษณี ย์ ไ ว้ใ นใบสมั ค ร กรณีที่ แ จ้ ง สถานที่ อ ยู่ ไม่ ชั ด เจน ท าให้ ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้
สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร และใบสมัครสอบแข่งขันที่เจ้าหน้าที่รับสมัครได้รับไว้แล้ วถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญของทางราชการ
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะถอนใบสมัครหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความอีกไม่ได้
6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
6.1 ผู้ ส มัครสอบแข่งขันต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จานวน
200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบแข่งขันไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุ ณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบแข่งขันไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับ การบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้ นั้น และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
6.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการ
สอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิ์
เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบแข่ ง ขั น และสถานที่ ส อบ ภายในวั น ที่ 17
พฤษภาคม 2556 ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 และทางเว็ บ ไซต์
http://www.secondary 42.obec.go.th พร้อมสถานที่สอบ
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลั กสู ตรและวิ ธีก ารสอบแข่ งขั นเพื่อ บรรจุแ ละแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ ารั บราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จะดาเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ตามนั ย หนั งสื อสานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 ปรากฎใน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา ที่สอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
จะดาเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบภาค ข.
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 และ ภาค ค. ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 รายละเอียดตาม
กาหนดการสอบแข่งขัน ดังนี้
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ตารางสอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (150 คะแนน)
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่
22 มิถุนายน 2556

วิชาที่สอบ
- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

หมายเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (150 คะแนน)
วัน / เวลา
วันอาทิตย์ที่
23 มิถุนายน 2556

วิชาที่สอบ
- ความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- ความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

หมายเหตุ

75 คะแนน
75 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (50 คะแนน)
วัน / เวลา
วันจันทร์ที่
24 มิถุนายน 2556
เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ

50 คะแนน

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ถือว่าเป็ นผู้ ส อบแข่งขันได้ ผู้ นั้นต้องได้คะแนนในแต่ล ะภาคไม่น้ อยกว่าร้อยละ
หกสิบ
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11. การดาเนินการสอบแข่งขัน
หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดาเนินการผิดพลาด อันอาจ
ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และทางเว็บไซต์ http://www.secondary42.obec.go.th
โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข. เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับดีกว่า ถ้าได้
คะแนน ภาค ก. เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับดีกว่า
กาหนดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี อานาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง โดยอนุ มั ติ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามลาดับที่ ที่สอบแข่งขันได้
13.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งแรก
จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัว ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว
จึ ง เป็ น หน้ า ที่ข องผู้ ส มั ครสอบแข่ง ขั นที่ จะต้อ งทราบประกาศการขึ้ นบั ญ ชีผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ การเรีย กตั ว ผู้
สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อย
กว่ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประทั บ ตราของไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นต้ น ทางตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฎในเอกสารการสมั ค ร
สอบแข่งขัน
13.3 ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน ให้
ย้ายหรือโอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
13.4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการครูอยู่ก่อนประกาศรับ
สมัครจะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรณีสอบแข่งขันได้ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
13.5 ผู้ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อ ได้รับ
หนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนใดต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลา
ในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
13.6 ผู้ได้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีก่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เมื่อได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
13.7 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
รับสมัครจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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14. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
14.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
14.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
15. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
15.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
15.2 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
15.3 หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่
ตนให้แจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทาง
ที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
15.4 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
15.5 ผู้ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น ต้ อ งเตรี ย มเครื่ อ งเขี ย น เช่ น ปากกา ดิ น สอด า 2B
ยางลบดินสอ ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็นไปเอง ส่วนกระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้
15.6 ห้ า มผู้ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น น าเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เครื่ อ งค านวณ หรื อ เครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด
15.7 ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องผู้ เ ข้ า สอบ ข้ อ แนะน าในการปฏิ บั ติ ต นของผู้ เ ข้ า สอบ และ
ข้อแนะน าในการระบายรหั ส กระดาษค าตอบที่ต รวจด้ว ยเครื่องคอมพิว เตอร์ ตามรายละเอีย ดแนบท้า ย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556
--------------------------------------------ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
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3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 การประกอบคุณความดี
3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4 การมีปฏิญาณ ไหวพริบ
5 เจตคติ และอุดมการณ์
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รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556)
--------------------------------------------ก. กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาเอก/ทาง
/สาขาวิชาเอก
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเคมี
กลุ่มวิชาอังกฤษ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะ
กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา

รวมทั้งสิ้น

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 11,920 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) และ
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 12,530 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)

จานวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร
3
2
2
1
1
1
1
1
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หมายเหตุ
1. ปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือ
ปริญญาตรีสาขา
อื่นและรายวิชาชีพ
ครูตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดและรับรอง
เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
3. กรณีทมี่ ี
ตาแหน่งว่าง จะ
เรียกบรรจุในสาขา
วิชาเอกตามความ
ต้องการของ
สถานศึกษาต่อไป
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ข. รายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 01
1.1 สังคมศึกษา
1.8. ประวัติศาสตร์
1.2 การสอนสังคมศึกษา
1.9 ภูมิศาสตร์
1.3 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1.10 วัฒนธรรมศึกษา
1.4 สังคมวิทยา
1.11 พุทธศาสตร์
1.5 สังคมศาสตร์
1.12 การสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
1.6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.13 สังคมศาสตร์การพัฒนา
1.7 ไทยคดีศึกษา
1.14. ไทยศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสวิชา 02
2.1 ภาษาไทย
2.5 วรรณคดีไทย
2.2 การสอนภาษาไทย
2.6 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
2.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2.7 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.4 วิธีสอนภาษาไทย
2.8 ภาษาและวรรณคดีไทย
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 03
3.1 คณิตศาสตร์
3.8 สถิติประยุกต์
3.2 การสอนคณิตศาสตร์
3.9 คณิตศาสตร์สถิติ
3.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3.10 สถิติคณิตศาสตร์
3.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
3.11 สถิติศาสตร์
3.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.12 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
3.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
3.13 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
3.7 สถิติ
3.14 คณิตศาสตร์-เคมี
4. กลุ่มวิชาเคมี รหัสวิชา 04
4.1 เคมี
4.5 เคมีเทคนิค
4.2 การสอนเคมี
4.6 ชีวเคมี
4.3 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
4.7 อินทรีย์เคมี
4.4 เคมีศึกษา
4.8 เคมีชีววิทยา
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5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 05
5.1 ภาษาอังกฤษ
5.2 วรรณคดีอังกฤษ
5.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
5.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5.5 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
5.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.7 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5.8 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
5.9 การสอนภาษาอังกฤษ
6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 06
6.1 วิทยาศาสตร์
6.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ
6.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
6.5 การสอนวิทยาศาสตร์
6.6 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6.7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.8 การศึกษาวิทยาศาสตร์
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
รหัสวิชา 07
7.1 ศิลปะ
7.2 ศิลปศึกษา
7.3 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
7.4 ศิลปะไทย
7.5 ศิลปะการช่าง
7.6 ประยุกต์ศิลปศึกษา
7.7 ภาพพิมพ์จิตรกรรม
7.8 จิตรกรรมไทย
7.9 จิตรกรรมสากล
7.10 ประติมากรรม
8. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา รหัสวิชา 08
8.1 ดนตรี
8.2 ดุรยศิลป์
8.3 ดุริยางคศิลป์

5.10 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ
5.11 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
(อังกฤษ)
5.12 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
5.13 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
5.14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
5.15 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
6.9 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
6.10 การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
6.11 วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ
6.12 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
6.13 วิทยาศาสตร์ศึกษา
6.14 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.15 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6.16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7.11 ประติมากรรมไทย
7.12 ประติมากรรมสากล
7.13 หัตถศิลป์
7.14 มัณฑศิลป์
7.15 ออกแบบศิลป์ประยุกต์
7.16 การออกแบบนิเทศศิลป์
7.17 การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ
7.18 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์
7.19 การออกแบบผลิตภัณฑ์
7.20 การออกแบบตกแต่งภายใน
7.21 ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
8.4 ดุริยางคศาสตร์
8.5 ดุริยางค์ไทย
8.6 ดุริยางค์สากล
8.7 คีตศิลป์ไทย
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กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
------------------------------------1. ประกาศการสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน
(ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
4. ดาเนินการสอบแข่งขัน
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

