ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
--------------------------ด้ ว ย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 จะด าเนิ น การ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2557 ประกอบกับหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.6/248 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่ ศธ 0206.4/ว 28 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2555 ด่ ว นมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2556 ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 770 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี
(ผู้จบหลักสูตร 4 ปี) หรือรับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้ รับ
วุฒิป ระกาศนีย บัตรบัณฑิต ที่มีห ลัก สูตรการศึกษาไม่น้อ ยกว่า 1 ปี ต่อ จากปริญ ญาตรีห ลักสูตร 4 ปี
หรือวุฒิป ริญญาตรี (ผู้จ บหลักสูตร 5 ปี) จานวน 5 ตาแหน่ ง ตามบัญ ชีร ายละเอีย ดตาแหน่ง และ
คุณวุฒิ ในกลุ่ มวิช าที่จ ะสอบแข่ง ขัน แนบท้ายประกาศนี้
กรณีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดอัตราเงินเดือนต่างไปจาก
ที่กาหนดในประกาศนี้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรี ทางการศึ กษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชาตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ใช้หนังสือรับรองว่าสาเร็จการศึกษา ที่ออกโดย
สถาบั น การศึก ษา และหรื อ ระเบี ย นแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ ได้รับ อนุมั ติจากผู้ มีอานาจ
/ไม่หลังวัน ...

-2ไม่หลังวัน เปิดรั บสมัครสอบแข่งขัน วันสุ ดท้าย เป็นหลั กฐานในการสมัครสอบ จะต้องนาปริญญาบัตร
หรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้ายมาแสดงในวันบรรจุและแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
2.2.2 มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ถนนแม่น้าแม่กลอง อาเภอเมือง
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่ 17 – วั น จั น ทร์ ที่ 24 มี น าคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒ ิ หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองว่ า ส าเร็ จ
การศึกษา ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวั นเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.2 ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript) ที่ระบุสาขา วิชาเอกที่จะสมัครสอบ
พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.5 รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาสี ด า ถ่ า ยครั้ ง เดี ย วกั น
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4. 6 ใ บรั บร อง แพ ท ย์ จา กส ถา นพ ย าบ าล ขอ งรั ฐ (ไ ม่ เป็ นโ รค ต้ อ งห้ า ม
ตามที่กาหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549)
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส
(ถ้ามี) พร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
4.9 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี
หนั งสื ออนุ ญาตจากผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ และแต่งตั้งให้ส มั ครสอบแข่งขันและยินยอมให้ ย้ ายหรื อโอน
โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ ตามแบบหนังสื อรับรองจากผู้ บังคับบัญ ชาต้นสังกัด อนุญาตให้
ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ แนบท้ายประกาศนี้
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-35. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ย พร้ อ มขอรั บ และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กาหนด
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
5.2 ผู้ ส มั ครสอบแข่ง ขัน ต้องกรอกรายละเอีย ดในใบสมั ครด้ว ยลายมือ ตัว บรรจง
ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนดทุกประการ
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้ง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทราบ โดยมาแจ้งด้วยตนเอง ที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หรือส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับมายังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน 7 วัน นับแต่
วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่
5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นเอกคู่ ให้สมัครได้เพียงสาขาวิชาเอก
เดียวเท่านั้น
5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้ าเจ้ าหน้าที่รับสมัครและ
ใบสมัครสอบแข่งขันที่เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันได้รับไว้แล้วถือว่าเป็นหลักฐานสาคัญของทางราชการ
ผู้สมัครจะถอนใบสมัครหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความอีกไม่ได้
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 200 บาท
6.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
สมั ค รสอบให้ ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ เว้ น แต่ มี ก ารยกเลิ ก การสอบครั้ ง นั้ น เนื่ อ งจากมี ก ารทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
การดาเนินการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ดังนี้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ถนนแม่น้าแม่กลอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซต์ www.kan1.go.th ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ง ขั น เพื่ อบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งบุ ค คลเข้า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและ
วิธีการสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้
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-49. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
ตารางสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
(150 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
09.00 – 10.00 น.
ความรอบรู้
50 คะแนน
11.00 – 12.00 น.
ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
13.30 – 14.30 น.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ 50 คะแนน
การปฏิบัติของวิชาชีพครู

ตารางสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน)

ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

75 คะแนน
75 คะแนน

วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
09.00 – 10.30 น.
13.30 – 15.00 น.

หมายเหตุ

ตารางสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาทีส่ อบ
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)

หมายเหตุ

50 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
/10 เกณฑ์ ...
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10. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อย
ละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค โดยเรียงตามลาดับเลขประจาตัวสอบ
10.2 การตัดสิ น ถือ เป็นเด็ดขาดจะเรีย กร้องสิ ทธิ์ ใด ๆ มิไ ด้ ผู้ ที่ ถือว่ าเป็น ผู้ ส อบ
แข่งขันได้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และเว็บไซต์ www.kan1.go.th โดยประกาศเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนน
รวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามกลุ่มวิชา กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ก มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ เลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิและกลุ่มวิชาเดียวกัน ครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ สอบ
แข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบร รจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ แยกตามกลุ่ ม วิ ช า โดยให้ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้เ ลื อ กบรรจุ ในหน่ ว ยงานที่มี ต าแหน่ ง ว่ า ง
ในกลุ่มวิชาเอก ที่ใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
13.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรง
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัครจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้า
เป็นผู้ ได้รั บการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการ
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ
13.3 ผู้สอบแข่งขันได้ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น ที่ไม่มีหลักฐาน
การอนุ ญ าตให้ ส อบแข่ ง ขั น จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จะไม่ ไ ด้ รั บ
การพิจ ารณารั บ โอน เพื่อ แต่ งตั้ งเข้า รั บ ราชการโดยไม่ มีเ งื่อนไขใดๆ ทั้ง สิ้ น แต่จ ะบรรจุแ ละแต่ งตั้ ง
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้หากไม่ส ามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
การบรรจุและแต่งตั้ง
/13.4 ผู้สอบ...

-613.4 ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย
ตามประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าในภายหลังไม่ได้
13.5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
โดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่
วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทาง
13.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้า ที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัว
เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามก าหนดเวลาในหนั ง สื อ ส่ ง ตั ว ถ้ า พ้ น ก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว จะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์
ในการบรรจุและแต่งตั้ง
13.7 การบรรจุ และแต่ งตั้ง ผู้ ส อบแข่ง ขันได้ที่ เป็น ข้า ราชการหรื อพนักงานส่ ว น
ท้องถิ่น อยู่ก่อนการสมัครสอบแข่งขัน จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
14. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
14.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
14.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
14.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กาหนดได้
15. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 14.3 ไปแล้ว
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิ กและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ ดาเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ตามเดิมอีกก็ได้
16. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
16.1 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
16.2 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
16.3 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมบัตรประจาตัวสอบ ไปในวัน
สอบ และต้องวางบั ตรประจ าตัว สอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ หากผู้ ใดไม่มีบัตรประจาตัว สอบ
กรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็น ที่แน่ชัดแล้ว จึงจะ
อนุญาตให้เข้าสอบได้
/16.4 ผู้เข้าสอบ...

-716.4 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลง
มือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้อง
สอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจาเป็น ให้อยู่
ในดุลพินิจของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
16.5 ผู้เข้าสอบรายใดที่สอบเสร็จก่อน ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ
16.6 หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้ งต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทั นที เพื่อจะได้พิจารณา
ดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้
รับการพิจารณา
16.7 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น
16.8 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียนเฉพาะ ดินสอ 2 บี กบเหลาดินสอ และยางลบ
ไปเอง ส่วนกระดาษคาตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้
16.9 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
16.10 ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องคานวณ
แหวน นาฬิกา และเครื่องประดับอื่นๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
16.11 ห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายนิวัตน์ วีระสุนทร)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557)
----------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ
ที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้
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 พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส่วนราชการนั้นกาหนด (ไม่มี)
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
/3.4 จรรยา.....

-23.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีกาหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดสัดส่วน
คะแนนให้ชัดเจนพร้อมกับการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนน 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์
-------------------------------------------------------------

บัญชีรายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิในกลุ่มวิชา
ที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
คุณวุฒิปริญญาตรี
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
5. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
รวม

อัตราที่รับสมัคร

หมายเหตุ

จานวนอัตราที่รับสมัคร
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
5 ตาแหน่ง

หมายเหตุ 1.จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. กรณีที่มีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดอัตราเงินเดือนต่างไปจาก
ที่กาหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

รายละเอียดกลุ่มวิชาเอก หรือสาขาวิชาเอกที่จะสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
1.1 ภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
1.4 วิธีสอนภาษาไทย
1.5 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ 1.1 – 1.6
2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
2.1 คณิตศาสตร์
2.2 การสอนคณิตศาสตร์
2.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
2.7 สถิติ
2.8 สถิติคณิตศาสตร์
2.9 สถิติศาสตร์
2.10 สถิติประยุกต์
2.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ 2.1- 2.10

/3. กลุ่มวิชา..........

-23. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
3.1 ภาษาอังกฤษ
3.2 การสอนภาษาอังกฤษ
3.3 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
3.4 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
3.5 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3.6 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3.7 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
3.8 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.9 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ 3.1 – 3.8
4. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
4.1 วิทยาศาสตร์
4.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ
4.4 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
4.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
4.6 วิทยาศาสตร์ศึกษา
4.7 การสอนวิทยาศาสตร์
4.8 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
4.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4.10 เคมี
4.11 ชีววิทยา
4.12 ฟิสิกส์
4.13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4.14 วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ
4.15 วิทยาศาสตร์ – เคมี
4.16 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
4.17 การมัธยมศึกษา - การสอนวิทยาศาสตร์
4.18 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือคู่วิชาตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ 4.1 - 4.17
/5. กลุ่มวิชา..........

-25. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
5.1 ปฐมวัยศึกษา
5.2 การศึกษาปฐมวัย
5.3 อนุบาลศึกษา
5.4 อนุบาล
5.5 การอนุบาลศึกษา
5.6 การปฐมวัยศึกษา
5.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
ข้อ 5.1 – 5.6
อนึ่ง วิชาเอกตามข้อ 1 – ข้อ 5 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ในกลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกดังกล่าว ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
เขียนที่……………………………………….
วันที่…..…..เดือน………………………...พ.ศ…………
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………….…….………………
ตาแหน่ง………………………………………………………………สังกัด………………….……………………………………………..
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
อนุญาตให้……………………………………………………………………………………..………………………………………………
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………………..……ซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานใน
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรม……………………………………………………………………….………กระทรวง…………..……………………………………
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่
10 มีนาคม 2557 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ทั้งนี้ หาก…………………………………………………………………………………สอบแข่งขันได้และ
มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลดังกล่าว โอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขัน
(ลงชื่อ)
(……………………..…………………………..)
ตาแหน่ง……………..…………..……………………...

กาหนดการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
………………………………….
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบภาค ก
สอบภาค ข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
สอบภาค ค
ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
วันจันทร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

………………………………….

