บัญชีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

1

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

2

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย

อัตราว่าง
ที่บรรจุ
1

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
13. คอมพิวเตอร์ศึกษา
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
15. ระบบสารสนเทศ
16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 -21

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
ส าหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลั ก สู ต ร 4 ปี ) ที่ ต รง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

1

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. อนุบาล
2. อนุบาลศึกษา
3. การอนุบาลศึกษา
4. ปฐมวัยศึกษา
5. การปฐมวัยศึกษา
6. การปฐมวัย
7. การศึกษาปฐมวัย
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 – 7

15,000 บาท
ส าหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลั ก สู ต ร 4 ปี ) ที่ ต รง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

3

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย

4

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

อัตราว่าง
ที่บรรจุ
3

4

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. วิธีสอนภาษาไทย
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
5. ภาษาและวรรณคดีไทย
6. วรรณคดีไทย
7. ภาษาไทยศึกษา
8. ไทยศึกษา
9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
ส าหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลั ก สู ต ร 4 ปี ) ที่ ต รง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. ภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
12. อังกฤษธุรกิจ
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบนั ต่างประเทศ
(อังกฤษ)
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
18. การสอนภาษาต่างประเทศ
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-19

15,000 บาท
ส าหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลั ก สู ต ร 4 ปี ) ที่ ต รง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

5

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

6

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม

คุณวุฒกิ ารศึกษา
อัตราว่าง
ที่บรรจุ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. คณิตศาสตร์
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4. สถิติ
5. สถิติประยุกต์
6. การสอนคณิตศาสตร์
7. สถิติคณิตศาสตร์
8. คณิตศาสตร์สถิติ
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
10. คณิตศาสตร์ศึกษา
11. การศึกษาคณิตศาสตร์
12. สถิติศาสตร์
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
1
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
๑. คหกรรมศาสตร์
๒. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
๔. คหกรรมศิลป์
๕. วิทยาศาสตร์การอาหาร
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๗. เทคโนโลยีอาหาร
๘. เทคโนโลยีการอาหาร
๙. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
11. สุขาภิบาลอาหาร
12. โภชนาศาสตร์ศึกษา
13. โภชนาการชุมชน
14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
16. อาหารและโภชนาการ
17. โภชนาการและอาหาร
18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

7

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง
ที่บรรจุ
1

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. การสอนวิทยาศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
12. นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้อม
13. วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

8

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

คุณวุฒกิ ารศึกษา
อัตราว่าง
ที่บรรจุ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
1
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. สังคมวิทยา
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. สังคมศาสตร์
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา
7. วัฒนธรรมศึกษา
8. การพัฒนาชุมชน
9. พัฒนาสังคม
10. สังคมสงเคราะห์
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12. รัฐประศาสนศาสตร์
13. นิติศาสตร์
14. รัฐศาสตร์
15. พัฒนามนุษย์และสังคม
16.การสอนภูมิศาสตร์
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
18. การบริหารรัฐกิจ
19. การเมืองการปกครอง
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
21. ภูมิศาสตร์
22. ประวัติศาสตร์
23. ศาสนา
24. ปรัชญาและศาสนา
25. ศาสนาและปรัชญา
26. จริยศึกษา
27. บาลีพุทธศาสตร์
28. พุทธจิตวิทยา
29. พุทธศาสนา
30. พระพุทธศาสนา
31. การสอนพระพุทธศาสนา
32. การสอนพุทธศาสนา
33. ศาสนาศึกษา
34. ศาสนศึกษา
35. การสอนพุทธศาสนา
36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
39. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
40. ปรัชญา
41. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
42. การปกครอง
43. โบราณคดี
44. ไทยคดีศึกษา
45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-45

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

9

10

ตาแหน่งที่เปิดรับ
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
อัตราว่าง
ที่บรรจุ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. พลศึกษา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการ
กีฬา)
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
6. พลานามัย
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

1

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. ฟิสิกส์
2. การสอนฟิสิกส์
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
4.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่

ตาแหน่งที่เปิดรับ

11 ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีไทย

12

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฏศิลป์

อัตราว่าง
ที่บรรจุ
1

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. ดนตรีไทย
2. ดุริยางค์ไทย
3. คีตศิลป์ไทย
4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

1

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. นาฏศิลป์
2. นาฏศิลป์ศึกษา
3. นาฏยศิลป์
4. นาฏศิลป์ไทย
5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
6. นาฏศิลป์สากล
7. นาฏศิลป์สากลศึกษา
8. นาฏศาสตร์
9. นาฏยศาสตร์
10. นาฏศิลป์และการละคร
11. การสอนนาฏยสังคีต
12. การละคร
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 – 12

15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ที่
13

14

15

อัตราว่าง
ที่บรรจุ
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา
3
ตาแหน่งที่เปิดรับ

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

1

13

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. การ
ประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอก
ประถมศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
2. การสอนภาษาจีน
3. ภาษาจีน
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกัน
ทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชา
อนุบาลศึกษาหรือ การศึกษาปฐมวัย
ดังต่อไปนี้
1.1 อนุบาล
1.2 อนุบาลศึกษา
1.3 การศึกษาปฐมวัย
1.4 ปฐมวัยศึกษา
1.5 การปฐมวัยศึกษา
1.6 การอนุบาลศึกษา
1.7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 - 1.7
หรือ
1.9 มีคุณวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาทีไ่ ด้ปฏิบัติงาน

15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

15,000 บาท
สาหรับ วุฒิ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง

หลักสูตรและวิธกี ารเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่

สิงหาคม 2560)

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน
แล้วจึ งให้ผู้ สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
โดยหลักสูตรและวิธีการเลือกสรรมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถ
ที่ต้องการตามระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สรุ ป เหตุ ผ ลทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ
หรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้ม หรื อความเปลี่ ย นแปลงที่ น่ า จะเป็น ไปตามข้ อ มู ล
หรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(5) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(6) ระเบียบสานักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-21.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือ บทความ และให้พิจ ารณาเลือกใช้ภ าษาในรูป แบบต่างๆ
จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ
การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

2. ภาคความรู้ความสามารถสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็น การทดสอบความรู้ค วามสามารถในทางที่จ ะใช้ใ นการปฏิบัติง านในหน้า ที่ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ที่

ตาแหน่งที่สมัครสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีไทย
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฏศิลป์
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(และที่แก้ไข เพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.8 การพัฒนาผู้เรียน
1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.10 การวิจัยทางการศึกษา
1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งผู้ช่วยครู
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่สมัครสอบ
3. ความรู ้ ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ คุณ ธรรม จริย ธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็น ครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

