ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
---------------------------------------------ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 1/2556 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 มาตรา
46 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/4082 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 และ ที่ ศธ 0206.06/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1974
ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการประชุมครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งครู ผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดั บครู ผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท สําหรับวุ ฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี และ ตําแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี จํานวน 2 อัตรา คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดตําแหน่งและ
กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิส์ มัครสอบ
2.1 เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอืน่ ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดและรับรองเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีสาขาวิชาเอก/กลุ่มวิชาเอกตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และจะต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช (ตามหนังสือสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538)
3. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน
ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-24. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครสอบแข่งขันตามแบบที่กําหนด (ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร)
4.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบตามหลักสูตรและ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษาที่ออกโดย
สถาบันการศึกษา โดยต้องมีขอ้ ความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยูร่ ะหว่างรอการอนุมัติ” เป็นหลักฐานแทน
ปริญญาบัตรเพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ ทัง้ นี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้สอบแข่งขันได้ที่ใช้หนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษา
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัคร จะต้องนําปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย
รับรองว่าสําเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน มาแสดงในวันบรรจุและแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมด
สิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน (หากระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ ควรมี
ฉบับแปลมาด้วย เพื่อประโยชน์ในการนับหน่วยกิต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556)
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกให้โดย
คุรุสภา จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
4.5 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยังไม่หมดอายุ)
4.6 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี)
4.8 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ หรือของ
เอกชน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
4.9 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป
4.10 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
4.11 ข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีป่ ระสงค์จะสมัคร
สอบแข่งขัน ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุให้สอบแข่งขันได้
เอกสารรายการที่ 4.2–4.7 ให้มีฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ชุด พร้อมลงนามสําเนา
ถูกต้องทุกแผ่น
5. การยื่นใบสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 4
5.2 ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร กรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถติดต่อผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร และ
ใบสมัครสอบแข่งขันที่เจ้าหน้าที่รับสมัครได้รับไว้แล้วถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญของทางราชการ ผูส้ มัครสอบแข่งขัน
จะถอนใบสมัครหรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อความอีกไม่ได้

-36. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
6.1 ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จํานวน 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) โดยต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบแข่งขัน
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒขิ องตําแหน่งทีร่ บั สมัคร อันมีผลทําให้ผสู้ มัครสอบแข่งขัน
ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นนั้ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ
6.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ เนือ่ งจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน
โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผสู้ มัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิเข้าสอบแข่งขัน
ครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบแข่งขัน และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และทางเว็บไซต์ http://www.secondary39.go.th/
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จะดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามนัย
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตรและ
วิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา ที่สอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
จะดําเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบภาค ข. ในวันที่ 23
มิถุนายน 2556 ภาค ค. ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 รายละเอียดตามกําหนดการสอบแข่งขัน ดังนี้
ตารางสอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2556
09.00 – 10.00 น. ความรอบรู้
11.00 – 12.00 น. ความสามารถทั่วไป
13.00 – 14.00 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม
150 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

-4ตารางสอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
วัน / เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ 23 มิถุนายน 2556
10.00 – 11.30 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
13.00 – 14.30 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

หมายเหตุ

75 คะแนน
75 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
วัน / เวลา
วันที่ 24 มิถุนายน 2556
09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ

50 คะแนน

10. การตรวจกระดาษคําตอบและการประมวลผลการสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้ออก
ข้อสอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบ และการประมวลผลการสอบ
กรณีกระดาษคําตอบไม่สามารถตรวจได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ เช่น
ผู้เข้าสอบลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ํากัน หรือลงรหัสด้วยปากกา ผู้เข้าสอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
12. การดําเนินการสอบแข่งขัน
หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดําเนินการผิดพลาด อันอาจทําให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และทางเว็บไซต์ http://www.secondary39.go.th/ โดยเรียงลําดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่มีผสู้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู้ อบได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผสู้ อบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
กําหนดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่มี
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

-514. การบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้
14.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งแรก จะยึดถือ
ประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผูม้ ีสทิ ธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป
จะมีหนังสือเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันประทับตรา
ของไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัครสอบแข่งขัน
14.3 ผูท้ ี่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน ให้ยา้ ยหรือ
โอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
14.4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการครูอยู่ก่อนประกาศรับสมัครจะ
รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรณีสอบแข่งขันได้ โดยให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
14.5 ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อได้รับหนังสือส่ง
ตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนใดต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติที่ราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือส่งตัว
ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ
14.6 ผู้ได้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีก่อนวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เมื่อได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
14.7 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร
จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
15. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
15.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กําหนดได้
16. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
16.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 โดยให้ยกเลิกความใน 4.10 ของ ข้อ 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“4.10 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําข้อสอบ”
16.2 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน
หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้โดยต้องมี
รูปถ่ายปรากฏในบัตร ต่อกรรมการกํากับห้องสอบ
16.3 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการกํากับห้องสอบ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด

-616.4 หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้แจ้งต่อกรรมการกํากับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขในทาง
ที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
16.5 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
16.6 ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอดํา 2B ยางลบดินสอ
ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นไปเอง ส่วนกระดาษคําตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้
16.7 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันนําเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคํานวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
อนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

-7หลักสูตรการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)
---------------------------------------ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของ
ตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
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 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วน
ราชการนั้นกําหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกีย่ วกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

-83. 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. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 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
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณงามความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์
-------------------------------------

-9รายละเอียดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)
-------------------------------------------------ก. กลุ่มวิชาเอกทีเ่ ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
ที่
1
2

กลุ่มวิชาเอก/ทาง/
สาขาวิชาเอก
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์

ตําแหน่ง

รวม

จํานวนอัตราที่
หมายเหตุ
ประกาศรับสมัคร
1
กรณีทมี่ ีตําแหน่งว่าง จะเรียก
1
บรรจุในสาขาวิชาเอกตามความ
ต้องการของสถานศึกษาต่อไป
2

ข. รายละเอียดกลุ่มวิชาเอกทีเ่ ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน กรณีผู้สมัครสอบ มีวุฒิ กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขา
วิชาเอก ที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุม่ วิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านัน้
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 07
1.1 คณิตศาสตร์
1.8 สถิติประยุกต์
1.2 การสอนคณิตศาสตร์
1.9 คณิตศาสตร์สถิติ
1.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
1.10 สถิติคณิตศาสตร์
1.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
1.11 สถิติศาสตร์
1.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.12 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
1.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.13 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1.7 สถิติ
1.14 คณิตศาสตร์-เคมี
1.15 วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. กลุ่มวิชาฟิสกิ ส์ รหัสวิชา 11
2.1 ฟิสิกส์
2.4 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
2.2 การสอนฟิสิกส์
2.5 ฟิสิกส์ประยุกต์
2.3 ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
2.6 ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์
2.7 วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับกลุ่มวิชาฟิสิกส์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมายเหตุ กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับ
หน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษา ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
-----------------------------------------------

- 10 กําหนดการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
สังกัดสํานักงานเขตทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กําหนดการสอบแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
กําหนดการสอบแข่งขันฯ
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กําหนด
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบตั ิ
ของวิชาชีพครู
1. ความรอบรู้
2. ความสามารถทั่วไป
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
(โดยการสอบสัมภาษณ์)
ประกาศผลการสอบแข่งขัน

