ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครสอบแข!งขันเพื่อบรรจุและแต!งตั้งบุคคลเข#ารับราชการเป%นข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน!งครูผู#ช!วย ครั้งที่ 1/2556
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
--------------------------------------------ด#วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะดําเนินการสอบแข!งขันเพื่อ
บรรจุและแต!งตั้งบุคคลเข#ารับราชการเป%นข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู#ช!วย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2556 อาศัยอํานาจตามมาตรา 47 มาตรา 133 แห!ง
พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด!วนที่สด ที่ ศธ 04009/ว 1974 ลงวันที่ 19 เมษายน มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 จึงประกาศรับสมัคร
สอบ แข!งขันเพื่อบรรจุและแต!งตั้งบุคคลเข#ารับราชการเป%นข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!ง ครูผู#ช!วย
ดังรายละเอียดต!อไปนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ตําแหน!งครูผู#ช!วย อันดับครูผู#ช!วย วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป@ ขั้น 11,920 บาท หรือ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ป@ ขั้น 12,530 บาท ตามรายละเอียดกลุ!มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับสมัครสอบแข!งขันแนบท#าย
ประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู&มีสิทธิสอบแขงขัน
2.1 เป%นผู#มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป%นผู#ได#รับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนดเป%น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกลุ!มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร หลักสูตร 4 ป@ หรือ หลักสูตร 5 ป@
2.3 เป%นผู#มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และในขณะยื่นสมัครสอบใบอนุญาตดังกล!าวยังไม!หมดอายุ
2.4 ไม!เป%นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามที่ระบุไว#ใน
ประกาศรับสมัครสอบแข!งขัน จะต#องได#รับการอนุมัติจากผู#มีอํานาจไม!หลังวันเปDดรับสมัครสอบแข!งขัน
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแขงขัน
ผู#ประสงคEจะสมัครสอบแข!งขัน ให#ขอรับใบสมัครหรือดาวนEโหลดใบสมัครจากเว็บไซตEของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (http://www.lopburi2.go.th) และยื่นใบสมัครสอบด#วยตนเอง
/ ณ สํานักงาน ...

-2ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 บริเวณโรงเรียนท!ามะนาว ตําบลท!ามะนาว อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ในระหว!างวันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต!เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม!เว#น
วันหยุดราชการ
4. เอกสารหลักฐานที่จะต&องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขา
วิชาเอกที่จะสมัคร ฉบับจริงพร#อมสําเนาภาพถ!าย 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ#านที่มีชื่อผู#สมัคร ฉบับจริงพร#อมสําเนาภาพถ!าย 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจําตัวประชาชนของผู#สมัคร ฉบับจริงพร#อมสําเนาภาพถ!าย 1 ฉบับ
4.4 รูปถ!ายหน#าตรงไม!สวมหมวก และไม!สวมแว!นตาดํา ขนาด 1X1.5 นิ้ว ซึ่งถ!ายมาแล#วไม!เกิน
6 เดือน และถ!ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
4.5 ผู#สมัครสอบแข!งขันซึ่งเป%นข#าราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือข#าราชการ
สังกัดอื่น ต#องมีหนังสืออนุญาตจากผู#บังคับบัญชาให#สมัครสอบและยินยอมให#โอน/ย#าย เมื่อสอบแข!งขันได#
4.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม!หมดอายุ) ฉบับจริงพร#อมสําเนา
ภาพถ!าย 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทยE ออกไว#ไม!เกิน 1 เดือน
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช!น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ#ามี)
หลักฐานประกอบการสมัครให#ผู#สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต#องให#ครบถ#วน พร#อมลงวันที่ กํากับไว#
ทุกแผ!นของสําเนาเอกสาร
5. การยื่นใบสมัครสอบ
5.1 ผู#สมัครสอบจะต#องยื่นใบสมัครสอบด#วยตนเอง และต#องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให#ถูกต#อง
และครบถ#วนด#วยตัวบรรจง และต#องแต!งกายด#วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
5.2 ผู#สมัครสอบแข!งขัน ต#องแจ#งสถานที่ที่สามารถติดต!อได#ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ!ายของการ
ไปรษณียEไว#ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู!ในภายหลังต#องแจ#งให#หน!วยจัดสอบทราบโดยด!วน
5.3 ผู#สมัครสอบแข!งขัน ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป%นเอกคู! ให#สมัครสอบแข!งขันได#เพียงสาขาวิชาเอกเดียว
เท!านั้น
5.4 ผู#สมัครสอบแข!งขัน ต#องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบต!อหน#าเจ#าหน#าที่รับสมัคร
5.5 ให#ผู#สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข!งขัน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใด ๆ เพียงแห!งเดียว หากปรากฏว!าผู#สมัครสอบแข!งขันสมัครเกินกว!าหนึ่งแห!ง จะตัดสิทธิ์การ
สอบแข!งขันทั้งหมด
6. คาธรรมเนียมสอบ
ผู#สมัครสอบแข!งขัน จะต#องเสียค!าธรรมเนียมการสมัครสอบแข!งขัน คนละ 200 บาท
7. การประกาศรายซื่อผู&มีสิทธิ์สอบแขงขันและไมมีสิทธิ์สอบแขงขัน
จะประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิสอบแข!งขัน และไม!มีสิทธิสอบแข!งขัน ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และทางเว็บไซตE http://www.lopburi2.go.th
/ 8. หลักสูตร ...

-38. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข!งขันเพื่อบรรจุและแต!งตั้งบุคคลเข#ารับราชการเป%นข#าราชการครู ปรากฏใน
รายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแข!งขัน แนบท#ายประกาศนี้
9. วัน เวลาและสถานที่สอบแขงขัน
วัน/ เวลา
วันเสารEที่ 22 มิถุนายน
2556

วิชาที่สอบ
ภาค ก ความรอบรู# ความสามารถทั่วไป และความรู#
ความเข#าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู
- ความรอบรู#
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
วันอาทิตยEที่ 23 มิถุนายน ภาค ข ความรู# ความสามารถที่ใช#เฉพาะตําแหน!ง
2556
- ความรู# ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- ความรู# ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
วันจันทรEที่ 24 มิถุนายน ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
2556 เป%นต#นไป

คะแนน
150

หมายเหตุ

50
50
50
150
75
75
50

สําหรับสถานที่สอบแข!งขัน จะแจ#งให#ทราบในวันประกาศรายชื่อผู#มีลิทธิสอบแข!งขัน
10. เกณฑ<การตัดสิน
ผู#ที่ถือว!าเป%นผู#สอบแข!งขันได# ผู#นั้นต#องได#คะแนนในแต!ละภาคไม!น#อยกว!าร#อยละหกสิบ
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู&สอบแขงขันได&
จะประกาศรายชื่อผู#สอบแข!งขันได# ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และทางเว็บไซตE http://www.lopburi2.go.th โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผู#สอบได#
คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน#อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ!มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่มีผู#สอบได#
คะแนนรวมเท!ากัน ให#ผู#สอบได#คะแนนภาค ข มากกว!าเป%นผู#อยู!ในลําดับที่ดีกว!า หากได#คะแนนภาค ข เท!ากัน ให#ผู#สอบ
ได#คะแนนภาค ก. มากกว!าเป%นผู#ที่อยู!ในลําดับที่ดีกว!า ถ#าได#คะแนนภาค ก เท!ากันอีก ให#ผู#ที่ได#รับเลขประจําตัวก!อนเป%น
ผู#อยู!ในลําดับที่ดีกว!า
ทั้งนี้ บัญชีผู#สอบแข!งขันได# ให#ใช#ได#ไม!เกิน 2 ป@ นับแต!วันประกาศขึ้นบัญชีผู#สอบแข!งขันได# เว#นแต!มีการ
ประกาศขึ้นบัญชีผู#สอบแข!งขันได#ในคุณวุฒิ กลุ!มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม!แล#ว บัญชีผู#สอบแข!งขัน
ได#ครั้งนี้เป%นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผู#สอบแข!งขันได#จะได#รับการบรรจุและแต!งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู#สอบแข!งขันได#
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
/12.2 ใบอนุญาต ...

-412.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต#องยังไม!หมดอายุในวันที่เรียกบรรจุ
และจะต#องนําปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฉบับจริง
พร#อมสําเนา จํานวน 1 ชุด มาแสดงต!อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในวันบรรจุและแต!งตั้ง
12.3 เป%นผู#ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งที่ประกาศสอบแข!งขัน หากผู#สอบแข!งขันได#
รายใดมีวุฒิไม!ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะไม!ได#รับการพิจารณาบรรจุ และแต!งตั้งเข#ารับราชการ หรือหาก
ได#รับการบรรจุและแต!งตั้งเข#ารับราชการไปแล#วจะถูกสั่งให#ออกจากราชการ และหากตรวจสอบพบว!าได#กระทําการใด ๆ
ที่ส!อไปในทางทุจริต จะดําเนินการทางกฎหมายต!อไป
12.4 สําหรับผู#สอบแข!งขันได#ซึ่งเป%นข#าราชการหรือข#าราชการในสังกัดอื่นที่ไม!มีหลักฐาน
การอนุญาตให#สมัครสอบจากผู#บังคับบัญชาซึ่งเป%นผู#มีอํานาจสั่งบรรจุ จะไม!ได#รับการพิจารณาย#าย/โอน เมื่อ สอบแข!งขัน
ได#โดยไม!มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต!จะบรรจุและแต!งตั้งเช!นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม!สามารถเข#าปฏิบัติหน#าที่ได#ตาม
กําหนดเวลาจะถือว!าสละสิทธิ์การบรรจุ
13. การเรียกตัวผู#สอบแข!งขันได#มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต!งตั้งครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชี
ผู#สอบแข!งขันได#เป%นหนังสือเรียกตัวผู#มีสิทธิ์ได#รับการบรรจุและแต!งตั้ง จึงเป%นหน#าที่ของผู#สมัครสอบแข!งขันที่ต#อง
รับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู#สอบแข!งขันได#
สําหรับการเรียกตัวในครั้งต!อ ๆ ไป ผู#ดําเนินการสอบแข!งขันจะทําหนังสือเรียกตัวผู#สอบแข!งขันได#โดยตรง
เป%นรายบุคคล ก!อนวันรายงานตัวไม!น#อยกว!าสิบวัน นับตั้งแต!วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียEต#นทางตามที่อยู!ใน
เขตจ!ายของการไปรษณียEที่ผู#สอบแข!งขันได#ระบุไว#ในใบสมัคร โดยจะแจ#งรายละเอียดดังต!อไปนี้
13.1 วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
13.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช#ประกอบการรายงานตัว
13.3 ลําดับที่ผู#สอบแข!งขันได#ที่มีสิทธิ์ได#รับการบรรจุและแต!งตั้ง
13.4 รายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาหรือหน!วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต!งตั้ง
13.5 วันที่จะบรรจุและแต!งตั้ง
13.6 อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
14. ผู#ที่ได#รับการบรรจุและแต!งตั้งเข#ารับราชการ เมื่อได#รับหนังสือส!งตัวให#ไปปฏิบัติหน#าที่ราชการ
ณ สถานศึกษาแห!งใด ต#องไปรายงานตัวเข#าปฏิบัติหน#าที่ราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือส!งตัว ถ#าพ#นกําหนดเวลา
ดังกล!าวจะถือว!าสละสิทธิในการบรรจุ
15. การบรรจุและแต!งตั้งผู#สอบแข!งขันได#ที่เป%นข#าราชการอยู!ก!อนการสมัครสอบ จะรับโอนมาบรรจุ และแต!งตั้ง
ให#ได#รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่นํามาสมัครสอบเท!านั้น
16. ผู#สมัครสอบที่มีคุณวุฒิสูง แต!นําคุณวุฒิต่ํามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข!งขันได# และได#รับการบรรจุและแต!งตั้ง
แล#ว จะขอปรับให#ได#รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม!ได#
17. การยกเลิกบัญชีผู#สอบแข!งขันได# เมื่อผู#นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต!อไปนี้
17.1 ผู#นั้นได#รับการบรรจุและแต!งตั้งไปแล#ว
17.2 ผู#นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต!งตั้ง
/17.3 ผู#นั้นไม!มา ...

-517.3 ผู#นั้นไม!มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต!งตั้งตามกําหนด
17.4 ผู#นั้นไม!อาจเข#ารับการบรรจุและแต!งตั้งตามวันที่กําหนดได#
17.5 ผู#นั้นไม!มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต) ในวันที่เรียกบรรจุและแต!งตั้ง ไม!สามารถแสดง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได#
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายสมพงษE สถาผล)
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

-6หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข&ารับราชการ
เป@นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู&ชวย ครั้งที่ 1/2556
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(แนบท&ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556)
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู& ความสามารถทั่วไป ความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติตอวิขาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให#ทดสอบความรอบรู# ความสามารถทั่วไป และความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู ด#วยวิธีการสอบข#อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู# ความสามารถที่ต#องการของตําแหน!งตามที่
กําหนดไว#ในมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง
1. ความรอบรู# (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให#ทดสอบในเรื่องต!อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณEปbจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข#องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข#องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก#ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก#ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และ
ที่แก#ไขเพิ่มเติม
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก#ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ#มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
2. ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให#ทดสอบด#วยวิธีการสอบข#อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต!อไปนี้
2.1 ความสามารถด#านตัวเลข ให#ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข
และข#อมูลต!าง ๆ
2.2 ความสามารถด#านภาษาไทย ให#ทดสอบความเข#าใจภาษา การอ!านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข#อความ การสะกดคํา การแต!งประโยค และคําศัพทE
2.3 ความสามารถด#านเหตุผล ให#ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย
3. ความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให#ทดสอบ
ด#วยวิธีการสอบข#อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต!อไปนี้
/3.1 วินัย ...

-73.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค!านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู&ความสามารถที่ใช&เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู#ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให#ทดสอบโดยวิธีการสอบข#อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต!อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู#
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู#เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู#ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให#ทดสอบโดยวิธีการสอบข#อเขียน
แบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู#ในเนื้อหากลุ!มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให#ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณE สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส!วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท!วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณE
......................................................

-8บัญชีตําแหนงวางข&าราชการครูซึ่งมีหน&าที่เป@นผู&สอนในหนวยงานการศึกษา
เพื่อบรรจุและแตงตั้งผู&สอบแขงขันได&เข&ารับราชการเป@นข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู&ชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2556
(แนบท&ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556)
ตําแหน!ง
ครูผู#ช!วย

กลุ!มวิชา/วิชาเอก
1) คณิตศาสตรE
2) วิทยาศาสตรE
3) ภาษาไทย
4) ภาษาอังกฤษ
5) สังคมศึกษา
6) ดนตรีไทย
7) ดนตรีสากล
8) นาฏศิลปc
9) ปฐมวัย
10) คอมพิวเตอรE
11) พลศึกษา

อัตราเงินเดือน
อันดับ
ขั้น
ครูผู#ช!วย 11,920 บาท
หรือ
12,530 บาท

จํานวนอัตราว!าง

หมายเหตุ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป@ ให#ได#รับ
เงินเดือนอันดับครูผู#ช!วย
ขั้น 11,920 บาท
2. วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ป@ ไห#ได#รับ
เงินเดือนอันดับครูผู#ช!วย
ขั้น 12,530 บาท

-9คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช&เป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข&ารับราชการเป@นช&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผู&ชวย ครั้งที่ 1/2556
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(แนบท&ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556)
--------------------------------1. กลุ!มวิชาคณิตศาสตรE
1.1 คณิตศาสตรE
1.2 คณิต-เคมี
1.3 คณิต-ฟDสิกสE
1.4 คณิตศาสตรEประยุกตE
1.5 การสอนคณิตศาสตรEระดับมัธยมศึกษา
1.6 สถิติ
1.7 สถิติประยุกตE
1.8 การสอนคณิตศาสตรE
1.9 สถิติคณิตศาสตรE
1.10 คณิตศาสตรEสถิติ
1.11 คณิตศาสตรE-วิทยาศาสตรE
1.12 คณิตศาสตรEและเศรษฐมิติ
1.13 คณิตศาสตรEศึกษา
1.14 การศึกษาคณิตศาสตรE
1.15 สถิติศาสตรE
1.16 คณิตศาสตรEเชิงคอมพิวเตอรE
2. กลุ!มวิชาวิทยาศาสตรE
2.1 วิทยาศาสตรE
2.2 วิทยาศาสตรEทั่วไป
2.3 วิทยาศาสตรEหรือวิทยาศาสตรEทั่วไป
2.4 วิทยาศาสตรEชีวภาพกายภาพ
2.5 วิทยาศาสตรEกายภาพชีวภาพ
2.6 การสอนวิทยาศาสตรE
2.7 การสอนวิทยาศาสตรEระดับมัธยมศึกษา
2.8 วิทยาศาสตรEชีวภาพ
2.9 การสอนวิทยาศาสตรEชีวภาพ
2.10 วิทยาศาสตรEกายภาพ
/2.11 การสอน ...

-102.11 การสอนวิทยาศาสตรEกายภาพ
2.12 วิทยาศาสตรEกายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตรEกายภาพ
2.13 วิทยาศาสตรEชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตรEชีวภาพ
2.14 วิทยาศาสตรE – ฟDสิกสE
2.15 การศึกษาวิทยาศาสตรE
2.16 วิทยาศาสตรEการศึกษา
2.17 เคมีทั่วไป
2.18 เคมี
2.19 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
2.20 การสอนเคมี
2.21 เคมีศึกษา
2.22 เคมีเทคนิค
2.23 ชีวเคมี
2.24 อินทรียEเคมี
2.25 วัสดุศาสตรE
2.26 ชีวิทยา
2.27 การสอนชีววิทยา
2.28 ชีวิทยาทั่วไป
2.29 ชีววิทยาประยุกตE
2.30 วิทยาศาสตรEวิทยา
2.31 วิทยาศาสตรEสิ่งแวดล#อม
3. กลุ!มวิชาภาษาไทย
3.1 ภาษาไทย
3.2 การสอนภาษาไทย
3.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
3.5 วรรณคดีไทย
3.6 ไทยคดีศึกษา
3.7 ไทยศึกษา
3.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3.9 ภาษาไทยและการสื่อสาร
3.10 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
4. กลุ!มวิชาภาษาอังกฤษ
4.1 ภาษาอังกฤษ
4.2 การสอนภาษาอังกฤษ
4.3 วรรณคดีอังกฤษ
/4.4 ภาษาอังกฤษ ...

-114.4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4.6 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
4.7 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.8 ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ
4.9 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
4.10 อังกฤษธุรกิจ
4.11 การสอนภาษาอังกฤษเป%นภาษาต!างประเทศ
4.12 การสอนวิชาภาษาปbจจุบันต!างประเทศ(อังกฤษ)
4.13 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
4.14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
4.15 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต!างประเทศ
5. กลุ!มวิชาสังคมศึกษา
5.1 สังคมศึกษา
5.2 ภูมิศาสตรE
5.3 ประวัติศาสตรE
5.4 พุทธศาสนา
5.5 ศาสนา
5.6 พุทธศาสตรE
5.7 การสอนสังคมศึกษา
5.8 สังคมวิทยา
5.9 สังคมศาสตรE
5.10 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5.11 มานุษยวิทยา
5.12 สังคมศาสตรEการพัฒนา
5.13 พัฒนาสังคม
5.14 วัฒนธรรมศึกษา
5.15 ภูมิศาสตรE
5.16 เศรษฐกิจและสังคม
5.17 จริยศึกษา
5.18 พระพุทธศาสนา
5.19 การสอนสังคมศึกษา
5.20 ศาสนาและวัฒนธรรม
5.21 สังคมศึกษา
5.22 ไทยคดีศึกษา
/ 5.23 การสอน ...

0.

-125.23 การสอนภูมิศาสตรE
5.24 การสอนประวัติศาสตรE
6. กลุ!มวิชาดนตรีไทย
6.1 ดนตรีไทย
6.2 ดุริยางคEไทย
6.3 ดุริยางคศาสตรE(ดนตรีไทย)
6.4 คีตศิลปcไทย
6.5 ดนตรีคีตศิลปcไทยศึกษา
7. กลุ!มวิชาดนตรีสากล
7.1 ดุริยางคEสากล
7.2 ดนตรีสากล
7.3 ดุริยางคEศาสตรE (ดนตรีสากล)
7.4 ดนตรีสากลศึกษา
8. กลุ!มวิชานาฏศิลปc
8.1 นาฏศิลปc
8.2 นาฏศิลปcไทย
8.3 นาฏศิลปcไทยศึกษา
8.4 นาฏศิลปcสากล
8.5 นาฏศิลปcสากลศึกษา
8.6 นาฏศาสตรE
8.7 นาฏยศาสตรE
8.8 นาฏศิลปcและการละคร
8.9 นาฏศิลปcและการแสดง
8.10 นฤมิตศิลปc
9. กลุ!มวิชาปฐมวัยศึกษา
9.1 การอนุบาล
9.2 อนุบาลศึกษา
9.3 การอนุบาลศึกษา
9.4 ปฐมวัยศึกษา
9.5 การศึกษาปฐมวัย
9.6 การปฐมวัย
9.7 การปฐมวัยศึกษา
10. กลุ!มวิชาคอมพิวเตอรE
10.1 คอมพิวเตอรE
10.2 คอมพิวเตอรEธุรกิจ
/10.3 ระบบ ...

-1310.3 ระบบสารสนเทศ
10.4 คอมพิวเตอรEศึกษา
10.5 วิทยาการคอมพิวเตอรE
10.6 ธุรกิจคอมพิวเตอรE
10.7 การประมวลผลข#อมูลด#วยเครื่องคอมพิวเตอรE
10.8 ศาสตรEคอมพิวเตอรE
11. กลุ!มวิชาพลศึกษา
11.1 พลศึกษา
11.2 วิทยาศาสตรEการกีฬา
11.3 การฝhกและการจัดการกีฬา
11.4 วิทยาศาสตรEการกีฬา (การฝhกและการจัดการกีฬา)
11.5 พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา
11.6 พลศึกษาและวิทยาศาสตรEการกีฬา
หมายเหตุ

1. วิชาเอกในแบบเอกคู!ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู!ที่ตรงตามชื่อสาขาสาขาวิชาที่
ใช#เป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง
2. วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข#องกับสาขาวิชาที่ใช#เป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป%นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งสําหรับตําแหน!ง
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-14กําหนดการสอบแข!งขันเพื่อบรรจุและแต!งตั้งบุคคล
เข#ารับราชการ เป%นข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู#ช!วย
ครั้งที่ 1/2556
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
--------------------------ประกาศการสอบแข!งขัน
รับสมัครสอบแข!งขัน
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์สอบแข!งขัน
สอบ ภาค ก
สอบ ภาค ข
สอบ ภาค ค
ประกาศผลการสอบแข!งขัน

วันจันทรEที่ 22 - วันอาทิตยEที่ 28 เมษายน 2556
วันจันทรEที่ 29 เมษายน – วันอาทิตยEที่ 5 พฤษภาคม
2556 (ไม!เว#นวันหยุดราชการ)
ภายในศุกรEที่ 17 พฤษภาคม 2556
วันเสารEที่ 22 มิถุนายน 2556
วันอาทิตยEที่ 23 มิถุนายน 2556
วันจันทรEที่ 24 มิถุนายน 2556
ภายในวันจันทรEที่ 8 กรกฎาคม 2556
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