ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
................................................
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 อนุมัตใิ ห้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 อาศัยอานาจตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 905 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 4 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ผู้สอบแข่งขันสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
รับเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
(2) ผู้สอบแข่งขันสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
รับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
(3) ผู้สอบแข่งขันสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 4 สำขำวิชำเอก ดังนี้
1. วิชาเอก คณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
2. วิชาเอก ภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
3. วิชาเอก ฟิสิกส์
จานวน 1 อัตรา
4. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะเลือกสมัครได้เพียง 1 กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก เท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
/(3) เป็นผู้...

2
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ตามมาตรา 42 ครบถ้วนในวันสมัคร
2.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาต
จากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย หรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อสอบแข่งขันได้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรอง
สิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
กาหนดรับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน
ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี
4. หลักฐำนเอกสำรที่ต้องนำมำในวันรับสมัคร ดังนี้
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสาเนา อย่างละ 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ) ดังนี้
/ (1) ปริญญา...
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(1) ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ และทะเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย
หรือฉบับแปลเป็นภาษาไทย (Transcript of Records) ประกาศนียบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(3) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้
(5.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.2) วัณโรคในระยะติดต่อ
(5.3) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.4) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ
(5.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้าย หรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนชื่อสกุล (ในกรณี
ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สมัคร) ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(8) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรอง
สิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ฉบับจริง ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครสอบแข่งขัน ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว974 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2558 กรณีที่ผู้สมัครใช้หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นหลักฐานในการสมัคร ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาว่าด้วยผู้สมัครยังคง
ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตจริง
5. ค่ำธรรมเนียม
(1) ผู้สมัครสอบต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
(2) เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก เท่านั้น
/(2) การสมัคร...
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(2) การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง และเป็น
ผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
และทางเว็บไซด์ http://www.secondary5.go.th
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งชัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
9. กำหนดกำรสอบแข่งขัน
รำยกำร
1. ประกาศการสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน

วันที่ดำเนินกำร
ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
วันจันทร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
(ไม่วันวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข
6. สอบข้อเขียน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
8. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
9. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
/ตาราง...
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ตำรำงสอบ ภำค ก
ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2558
09.00 - 10.00 น.
- ความรอบรู้
11.00 - 12.00 น.
- ความสามารถทั่วไป
13.30 - 14.30 น.
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

หมาย
เหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ตำรำงสอบ ภำค ข
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วัน / เวลา
วันเสำร์ที่ 2 พฤษภำคม 2558
09.00 – 10.30 น.
13.30 – 15.00 น.

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

75 คะแนน
75 คะแนน

หมายเหตุ

ตำรำงสอบ ภำค ค
ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

วันอำทิตย์ที่ 10 พฤษภำคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับสถำนที่สอบ

- สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ

50 คะแนน

จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

10. เกณฑ์กำรตัดสิน
(1) ภาค ก ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ์สอบ ภาค ข
(2) ภาค ข ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ์สอบ ภาค ค
(3) ภาค ค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก เพื่อสิทธิ์สอบภาค ข และประกาศรายชื่อ
ผู้สอบภาค ข เพื่อสิทธิ์สอบ ภาค ค โดยเรียงตามลาดับเลขประจาตัวสอบ
/11.การประกาศ...
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11. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมีสิทธิ์สอบภำค ข
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมี
สิทธิ์สอบ ภาค ข และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 หรือทางเว็บไซด์http://www.secondary5.go.th
12. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ข และมีสิทธิ์สอบภำค ค
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข และมี
สิทธิ์สอบ ภาค ค และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 หรือทางเว็บไซด์http://www.secondary5.go.th
13. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศผลการสอบแข่งขันได้ ภายใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 หรือทางเว็บไซด์
http://www.secondary5.go.th ดังนี้
(1) โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า
(2) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
(1) การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ประกาศผล
การสอบแข่งขันไว้ และการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันจะทาหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์
ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
(2) ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(2.1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
(2.2) ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
(2.3) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
(2.4) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
(3) ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.3 ไปแล้ว
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิม
อีกก็ได้
(4) หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะยกเลิกคาสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
/5) การนา...
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(5) การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
(6) ผู้สมัครสอบที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี เมื่อสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
15. ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
(4) ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กาหนดได้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อนุกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

รำยละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชำเอก/ทำง/สำขำวิชำเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2558
1. กลุ่มวิชำเอกคณิตศำสตร์
1.1 คณิตศาสตร์
1.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
1.2 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
1.12 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1.3 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.13 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.4 สถิติ
1.14 คณิตศาสตร์-เคมี
1.5 สถิติศาสตร์
1.15 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
1.6 การสอนคณิตศาสตร์
1.16 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
1.7 คณิตศาสตร์ศึกษา
1.17 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.8 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.18 วิชาเอกคณิตศาสตร์
1.9 สถิติคณิตศาสตร์
1.19 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
1.10 สถิติประยุกต์
1.20 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 1.1 - 1.20
2. กลุ่มวิชำเอกภำษำไทย
2.1 ภาษาไทย
2.6 ภาษาและวรรณคดีไทย
2.2 การสอนภาษาไทย
2.7 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2.3 วิธีสอบภาษาไทย
2.8 วรรณคดีไทย
2.4 ไทยศึกษา
2.9 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.5 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
2.10 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
2.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 2.1 - 2.10
3. กลุ่มวิชำเอกฟิสิกส์
3.1 ฟิสิกส์
3.3 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
3.2 การสอนฟิสิกส์
3.4 ฟิสิกส์ประยุกต์
3.5 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 5.1 – 5.4
4. กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ
4.1 ภาษาอังกฤษ
4.7 วรรณคดีอังกฤษ
4.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.9 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
4.4 การสอนภาษาอังกฤษ
4.10 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
4.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
4.11 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
4.6 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
4.12 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
4.13 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ตามข้อ 4.1 – 4.12

หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2558
---------------------------------------------ภำค ก ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติ
และกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เป็นการทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
1. ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
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
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
2 ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา
การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
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3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดย
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์

