
 

  

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
........................................................................................... 

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2559 มีมติอนุมัติให้ดําเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 2943  ลงวันที ่26 กรกฎาคม
2559  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้ 

                 1. ตําแหน่งทีด่าํเนินการสอบแข่งขัน 

 ตําแหน่งครูผูช่้วย อัตราเงินเดือนขั้น 15,050 บาท  สาํหรับวุฒิปริญญาตรี  หลักสตูร 4 ปี  
อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลกัสูตร 5 ปี และอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สําหรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลกัสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  
  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะดําเนินการสอบแข่งขัน 

1.1  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  ภาษาไทย   จํานวน  10  อัตรา 
1.2  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวชิาเอก  ภาษาอังกฤษ   จํานวน  18  อัตรา 
1.3  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  คณิตศาสตร์   จํานวน  15  อัตรา 
1.4  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์   จํานวน    5  อัตรา 
1.5  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  เคมี    จํานวน    1  อัตรา 
1.6 กลุม่วิชา  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ฟิสิกส ์    จํานวน    7  อัตรา 
1.7  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา   จํานวน  10  อัตรา 
1.8  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  ศิลปะ    จํานวน    2  อัตรา 
1.9  กลุ่มวิชา  หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอก  ดนตรีสากล   จํานวน    1  อัตรา 
1.10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย   จํานวน    3  อัตรา 

   1.11 กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว  จํานวน    1  อัตรา 
   1.12 กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส   จํานวน    1  อัตรา 

   1.13 กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์  จํานวน    1  อัตรา 
ตามบัญชีรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ และคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
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2.  คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธิส์มัครสอบแข่งขัน 

                           2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
                           2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้ 
                                 2.2.1 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนด         
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
    ทั้งนี้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอก จะต้องเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง และผ่านการอนุมัติจากผู้มอํีานาจอนุมัติปริญญาและหรอืประกาศนียบัตรแล้ว ว่าเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษา ครบถ้วนในวันสมัคร 
    2.2.2 มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ได้แก่ หนังสือรบัรองสิทธ์ิ และใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
    2.2.3 ไม่เปน็พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

                         3. วัน เวลา และสถานที่รบัสมคัรสอบแข่งขนั 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัคร หรอืดาวน์โหลด        
ใบสมคัร ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1)  กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถู้กต้องและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน  ทีก่ลุ่มบริหาร-  
งานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ถนนเพชรเกษม   ตําบลพระประโทน    
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559   เวลา 08.30 น. –  
16.30 น. (ไมเ่ว้นหยุดราชการ)  

                         4. เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องนํามายืน่ในวนัรบัสมัคร 

 4.1 ใบสมัคร ตามแบบใบสมคัรที่กําหนด 
 4.2 สําเนาปรญิญาบัตร และ/หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ (กรณีทีไ่ด้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาแลว้ ให้แนบเฉพาะสําเนาปริญญาบัตร ถ้าใบปริญญาบัตรหาย 
ให้ขอใบแทนปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษา   หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ในกรณีจบการศึกษาแล้ว   แต่ยังไม่ได้รับ     
ใบปริญญาบัตรเท่านั้น) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ที่จะสมัคร (หากสถานศึกษาออกเป็นภาษาต่างประเทศ ใหแ้นบฉบับภาษาไทยด้วย) พร้อมฉบับจริง 
        สําหรับผูส้มัครทีจ่บหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา แล้วแต่กรณี 
 4.3  สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (ป.บัณฑิต) และระเบยีนแสดงผลการเรียน 
(Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
 4.4 สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สําหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบแข่งขนั  
(ผู้สมัครสอบแข่งขัน สามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”) 
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 4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ได้แก่ หนังสือรบัรองสิทธ์ิ และใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ 
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 4.6 รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จํานวน 3 รูป 
 4.7 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัครคัดเลอืก จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 4.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ  จํานวน 1 ฉบับ  พร้อม   
ฉบับจริง 
 4.9 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 30 วัน และแสดงว่า       
ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จํานวน 1 ฉบับ 
 4.10 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง  
 4.11 กรณทีี่ใช้คุณวุฒิที่มีช่ือไม่ตรงกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศ 
รับสมัครฯ  ใหแ้นบหนังสือรับรองจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาว่าได้ศึกษาในกลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก 
เป็นรายวชิา จํานวนหน่วยกิต และระดับผลการเรียนด้วย  
 4.12 กรณผีู้สมัครสอบแข่งขนัเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสือ
อนุญาตให้สมคัรสอบแข่งขัน   หรือยินยอมให้ย้าย   หรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ตําแหน่งครูผู้ช่วย        
จากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง   ตามแบบหนังสืออนุญาตให้สมคัรสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้าย  หรือให้โอน     
เมื่อสอบแข่งขนัได้แนบท้ายประกาศนี้ 

                          5.  การยื่นใบสมัครสอบแข่งขนั 
   5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบ 
ที่กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามวัน เวลา ที่กําหนด ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  
   5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบทกุประการ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบแข่งขัน 
   5.3 ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสทิธ์ิที่จะไม่รับสมัคร ผูส้มัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ   โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบแข่งขนัได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ 
ซึ่งได้ตรวจพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งต้ังหรือให้ย้าย หรือให้โอน เมื่อสอบแข่งขันได้แล้วแต่
กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
   5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ          
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร กรณีแจ้งสถานทีอ่ยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะ
เรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลีย่นแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1) ทราบ โดยมาแจ้งด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียน 
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ตอบรับมายังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1)       
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
   5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันทีม่ีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเปน็คู่ ให้สมคัรสอบแข่งขันได้เพียงสาขา
วิชาเอกเดียวเท่านั้น และสมคัรสอบได้เฉพาะกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร  
                           5.6 ผูส้มัครมีสทิธิส์มัครสอบแข่งขันไดเ้พยีงแหง่เดียว หากปรากฏวา่ผูส้มัคร
สอบแข่งขนัสมัครเกินกวา่หนึ่งแหง่จะตดัสทิธิก์ารสอบแข่งขันทัง้หมด 

                          6.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน 
    6.1 ผูส้มัครสอบแข่งขัน ต้องชําระค่าธรรมเนียมสมคัรสอบแข่งขันตามอัตราที่ ก.ค.ศ.
กําหนด คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
    6.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันจะไม่จ่ายคืนใหทุ้กกรณี  เว้นแต่มีการยกเลิก  
การสอบแข่งขนัครั้งนี้  เนื่องจากมีการทุจรติเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน  โดยจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่
ผู้สมัครสอบแขง่ขันเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   หรือใหม้ีสิทธ์ิเข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่   โดยมิต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน 

                           7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบแข่งขัน 
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน พรอ้มแจ้งสถานทีส่อบแข่งขันและห้องสอบแข่งขัน 
ภายในวันพฤหัสบดีที่  1 กันยายน 2559 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1) และทางเว็บไซด์ www.pathomnakhon.org/area1/ 

                           8. หลักสตูรและวิธกีารสอบแขง่ขนั 
   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                           9. วัน เวลา และสถานที่สอบแขง่ขัน 
   จะดําเนินการสอบตามตารางสอบ ดังนี้ 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ 
ของความเป็นครู มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 
หมาย
เหตุ 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.30 - 14.30 น. 

 
ความรอบรู้ 
ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
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ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 
หมาย
เหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เวลา13.30 – 15.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือ สาขาวิชาเอก 
 

 
75 คะแนน 
75 คะแนน 

 

 

                                                   
ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 
เป็นต้นไป 

เวลา 09.00 เป็นต้นไป. 

 
 
สอบสัมภาษณ ์

 
 

50 คะแนน 
 

 

หมายเหต ุ สถานที่สอบจะแจง้ให้ทราบพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 

10. การประกาศรายชื่อผูส้อบแข่งขันได ้
      จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้   ภายในวันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2559   

ณ   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1)  และทาง
เว็บไซต์ www.pathomnakhon.org/area1/  โดยประกาศเฉพาะผู้ที่ ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ        
โดยเรียงลําดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอก 
   กรณผีู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ใหผู้้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า 

                         11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   11.1 ผูส้อบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบญัชีผู้สอบแข่งขันได้            
แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุและแต่งต้ังในสถานศึกษาที่มี             
ตําแหน่งว่างที่ใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเดียวกับที่ประกาศสอบแข่งขัน 
   11.2 ผูส้อบแข่งขันได้ต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามที่ประกาศ
สอบแข่งขัน  หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งหรือขาดคุณสมบัติทัว่ไป  ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและ 
แต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย หรือถ้าได้รับการบรรจุและ 
แต่งต้ังแล้วต้องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 
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   11.3 ผูส้อบแข่งขันได้ที่มีคณุวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน          
เมื่อสอบแข่งขนัได้และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว  จะขอปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่า 
ในภายหลังมิได้ 
   11.4 ผูส้อบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่ไม่มีหลักฐาน               
การอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง  จะไม่ได้รับการพิจารณารับโอน  หรือย้าย                 
เมื่อสอบแข่งขนัได้ตามแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ แต่จะบรรจแุละแต่งต้ังเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปหาก                
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งต้ัง 
   11.5 การเรยีกตัวผู้สอบแขง่ขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรก ใหใ้ช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   เป็นการเรียกตัวผู้มีสทิธ์ิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ที่ประกาศผล        
การสอบแข่งขนัไว้    จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ต้องรับทราบการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และ         
ไปรายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานทีท่ีกํ่าหนด 
   การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรยีกตัวผู้สอบแขง่ขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล           
ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน  นับต้ังแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏ                
ในเอกสารการสมัคร 
  11.6 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการตามกําหนดเวลาที่ระบุ หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิในการบรรจุและแต่งต้ัง 
  11.7 การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               
อยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน จะรับโอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไป                 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

                         12. การยกเลิกการขึ้นบญัชผีู้สอบแขง่ขันได ้
   ผูส้อบแข่งขนัได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   12.1 ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
   12.2 ขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งต้ัง 
   12.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งต้ังตามกําหนด 
   12.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันที่กําหนดได้ 

                          13. ผูส้อบแข่งขนัไดผู้้ใดถูกยกเลกิการขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ ตามข้อ 12.3 และ 12.4  
ไปแล้วถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมอาจอนุมัติ ให้ขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

                          14. การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขันได ้
   บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ ให้ใชไ้ด้ไม่เกินสองป ีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้             
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
บัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

                          15. การดําเนินการสอบแข่งขัน  หากปรากฏว่ามีการส่อทุจริตหรอืส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือดําเนินการผิดพลาดอันอาจเกดิความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน พิจารณาแก้ไข     
หรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ 
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่   8   สิงหาคม 2559) 
................................................................................................ 

                     ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคณุธรรม จริยธรรม
และอดุมการณข์องความเปน็ครู  มาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา  และมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (150 
คะแนน) 
                      1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ใหท้ดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบ้์านเมืองปัจจุบัน 
1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา 
1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.4  กฎหมายที่เกีย่วกับการปฏิบัติราชการ 

1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

    1.6.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย) 
                           1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กําหนดเนื้อหาโดย
เน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งครผูู้ช่วย 
                        2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง 
ต่อไปนี้ 

2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 

 2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ  
การสรุปความ  การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศพัท์ 

 2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย 
                        3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน 
วิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (50 คะแนน) ใหท้ดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
                            3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
                            3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
                            3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
                            3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
                            3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (150 คะแนน) 
                      1. ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
                         1.1 หลกัสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
                         1.2 หลกัการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                         1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                         1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
                         1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                         1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
                         1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                         1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง 
                       2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) ใหท้ดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

                       ภาค ค ความเหมาะกับตําแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
                       1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
                       2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทวีาจา 
                       3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
                       4. การมปีฏิภาณไหวพริบ 
                       5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 
                         ................................................................................................................. 
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บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุม่วิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก 
ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่ง ครูผูช่้วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่   8   สิงหาคม  2559) 

..................................................................................... 
 

ตําแหน่ง 

 

คุณวุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

จํานวนอัตรา 
ที่ประกาศรับสมัคร 

อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ 
3. คณิตศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. เคม ี
6. ฟิสิกส ์
7. สังคมศึกษา 
8. ศิลปะ 
9. ดนตรีสากล  
10. ดนตรีไทย 
11. แนะแนว 
12. ภาษาฝรั่งเศส 
1๓. อุตสาหกรรมศิลป์ 

10 
18 
15 
5 
1 
7 

10 
2 
๑ 
3 
1 
1 
1 

1. คุณวุฒิปรญิญาตร ี
(หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,050 บาท 
2.คณุวุฒิปริญญาตรี (หลักสตูร 
5 ปี) อัตราเงินเดือน  
ขั้น 15,800 บาท 
3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศกึษาไม่น้อยกว่า 
1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,800 บาท 
 
 
 

สําหรับผู้สมคัร
สอบแข่งขันทีม่ีวุฒิ
สูงกว่าปริญญาตรี 
ให้ได้รับเงินเดือน
ในวุฒิปริญญาตรี 

 
          รวม 
 

75 อัตรา 
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กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ตามหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 /ว 14 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ) 
(ตามหนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 4368 

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 
 

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 

4. สอบข้อเขียน 

    ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป 

              และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

              และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ 

              ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 

5. สอบสัมภาษณ์ 

    ภาค ค  ความเหมาะสมกบัตําแหน่งและวิชาชีพ 

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

6. ประกาศผลการสอบแข่งขนั ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  (1) ภาษาไทย 
  (2) การสอนภาษาไทย 
  (3) ภาษาและวรรณคดีไทย 
  (4) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
  (5) วิธีสอนภาษาไทย 
  (6) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
  (7) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  (8) วรรณคดีไทย 
  (9) ไทยคดีศกึษา 
  (10) ไทยศึกษา 
  (11) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  (12) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
  (13) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษา 
         ที่สอง 
  (14) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ 
         ชาวต่างประเทศ 
  (15) ภาษาไทยธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

10 อัตรา 

 

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่    
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
  (1) ภาษาอังกฤษ 
  (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
  (3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
  (4) การสอนภาษาอังกฤษ 
       เป็นภาษาต่างประเทศ 
  (5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  (6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  (7) ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 
  (8) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
  (9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
  (10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
  (11) การสอนภาษาอังกฤษ 
         ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  (12  ภาษาอังกฤษและการแปล 
  (13) วรรณคดีอังกฤษ 
  (14) ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ 
  (15) ภาษาองักฤษธุรกิจ 
  (16) การสอนวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบัน 
         ต่างประเทศ(อังกฤษ) 
  (17) ภาษาองักฤษขั้นสูง 
 
 

18 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่    
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

3. กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์
  (1) คณิตศาสตร์ 
  (2) การสอนคณิตศาสตร์ 
  (3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
  (4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  (5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
  (6) การสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 
  (7) สถิติ 
  (8) สถิติคณติศาสตร์ 
  (9) สถิติศาสตร์ 
  (10) สถิติประยุกต์ 
  (11) คณิตศาสตร์ - เคม ี
  (12) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส ์
  (13) คณิตศาสตร์ – ชีวะ 
  (14) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร ์
  (15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ 
  (16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
  (17) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
 

15 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

4. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
  (1) วิทยาศาสตร์ 
  (2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  (3) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
  (4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
  (5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  (6) การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  (7) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
  (8) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  (9) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  (10) วิทยาศาสตร์ – เคม ี
  (11) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
  (12) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส ์
  (13) วิทยาศาสตร์การอาหาร 
  (14) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         การอาหาร 
  (15) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
  (16) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  (17) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
  (18) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
  (19) การมัธยมศึกษา – การสอน  

วิทยาศาสตร์ 
  (๒๐) การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยม 
         ศึกษา 
   

5 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

5. เคม ี
  (1) การสอนเคมี 
  (2) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
  (3) เคมีศึกษา 
  (4) อินทรียเคม ี
  (5) ชีวเคม ี
  (6) เคมีเทคนิค                   
  (7) เคมีชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 

 

ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

6. ฟิสิกส ์
  (1) การสอนฟิสิกส ์
  (2) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
  (3) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
  (4) ฟิสิกส์เครื่องมือวัด 
  (5) ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ 
 

7 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

7. สังคมศึกษา 
  (1) การสอนสังคมศึกษา 
  (2) ประวัติศาสตร์ 
  (3) ภูมิศาสตร์ 
  (4) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  (5) สังคมศาสตร์ 
  (6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  (7) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
  (8) พัฒนาสงัคม 
  (9) วัฒนธรรมศึกษา 
 (๑๐) การพัฒนาชุมชน 
 (๑๑) อิสลามศึกษา 
 (๑๒) พุทธศาสนา 
 (๑๓) สังคมวิทยา 
 (๑๔) มานุษยวิทยา 
 (๑๕) วัฒนธรรมศาสตร์ 
 (๑๖) ภูมิศาสตร์เศษฐกิจสังคม 
 (๑๗) จริยศึกษา 
 (๑๘) ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
 (๑๙) ประวัติศาสตร์ตะวันออก 
 (๒๐) ทางรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ  
 (๒๑) ทางปรัชญา/ศาสนา 
 (๒๒) ทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี
 (๒๓) ทางนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/

สื่อสารมวลชน 
 (๒๔) ทางบริหาร/การจัดการ 
 (๒๕) ทางมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร/์  

อักษรศาสตร์/ภาษาศาสตร์ 
 (๒๖) ทางอาชญาวิทยา/ทัณฑวิทยา 
 (๒๗) ทางคหกรรมศาสตร์/ทางการศึกษา 
        ทางกฎหมาย/ทางจิตวิทยา/ทาง 
        ประชากรศาสตร์/ทางเศรษฐศาสตร์/ 
        ทางบรรณรักษศาสตร/์ทางรัฐศาสตร/์ 
        ทางสังคมสงเคราะห์ 
 (๒๘) บาลีพุทธศาสตร์ 

10 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

8. ศิลปะ 
  (1) ศลิปศึกษา 
  (2) ศลิปไทย 
  (3) การสอนศิลปะ 
  (4) ศลิปกรรม 
  (5) ศิลปกรรมศึกษา 
  (6) ประติมากรรม 
  (7) ภาพพิมพ์ 
  (8) มัณฑนศลิป์ 
 

2 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 

 

ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

9. ดนตรีสากล 
  (1) ดนตรีสากล 
  (2) ดุริยางคส์ากล 
  (3) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรสีากล) 
  (4) ดุริยางคศิลป์   
  (5) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
  (6) คีตศลิป์สากล 
 

1 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

10. ดนตรีไทย 
  (1) ดนตรีศึกษา 
  (2) ดนตรีไทย 
  (3) ดุริยะศิลป์ (ดนตรีไทย) 
  (4) ดุริยางค์ไทย 
  (5) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
  (6) ศลิปกรรมศึกษา-ดนตรีศึกษา  
       ดนตรีไทย 
  (7) ศลิปกรรม (ดนตรีไทย) 
  (8) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล) 

3 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 

 

ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

11. จิตวิทยาและการแนะแนว 
  (1) จิตวิทยา 
  (2) จิตวิทยาและการแนะแนว 
  (3) จิตวิทยาการศึกษา 
  (4) จิตวิทยาโรงเรียน 
  (5) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  (6) แนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา 
  (7) แนะแนวและการให้คําปรึกษา 
  (8) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและ 
       แนะแนว 
  (๙) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
 (๑๐) จิตวิทยาพัฒนาการ 
 (๑๑) จิตวิทยาสังคม 
 (๑๒) จิตวิทยาการทดลอง 
 

1 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 
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ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

12. ภาษาฝรั่งเศส 
  (1) ภาษาฝรัง่เศส 
  (2) การสอนภาษาฝรั่งเศส 
  (3) ภาษาฝรัง่เศสศึกษา 
  (4) ภาษาฝรัง่เศสธุรกิจ   
 
 

1 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 

 

ตําแหน่ง 

 

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 

 

13. อุตสาหกรรมศิลป์ 
  (1) อุตสาหกรรมศิลป์ 
  (2) อุตสาหกรรม 
  (3) การสอนอุตสาหกรรมศลิป์ 
  (4) อุตสาหกรรมศิลปศึกษา 
  (5) เทคโนโลยีอุตสาหการ 
 

1 อัตรา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ช่ือสาขาวิชาเอก 

หมายเหต ุ       1. กรณผีู้สมัครสอบแข่งขนันําหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจํานวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 
                       1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                       1.2 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี  หลกัสตูรต่อเนื่อง   ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ       
ในระดับปริญญาตรี   ไม่น้อยกว่า 20 หนว่ยกิต   และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต  
รวมแล้ว  ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
                       ทั้งนี้   แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตาม  ข้อ 1 และข้อ 2  จะต้องได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าเกรด C   
โดยให้ทางมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา รับรองผลการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร  
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องคป์ระกอบตัวชี้วัด และคะแนนประเมินการสัมภาษณ ์
ในการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจแุละแตง่ตั้งบคุคลเข้ารบัราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ตําแหน่ง ครูผูช้่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดันครปฐม ลงวันที่   8  สิงหาคม  2559) 

……………………………………………………………………………………… 

ภาค ค ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งและวชิาชพี 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 

ที ่
 

องคป์ระกอบ / ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 
 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก การควบคุมอารมณ์ตนเอง  
กล้าแสดงออกทางอารมณ์ จัดการกับ
อารมณ์ของตนได้ และสามารถสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน 
  

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
การกล้าคิดริเริ่มสิ่งใหม ่ๆ และเจตคติ 
อุดมการณ์ที่มต่ีอวิชาชีพครู  
 

 
 

 

 

 

 



 

                                                               

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้าย หรือให้โอน เมื่อสอบแข่งขันได้ 
(ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ข้อ  4.12 )      

.................................................................................. 

                                                                                  เขียนที่............................................................... 
                                                                วันที่................เดือน...............................พ.ศ............................ 

 ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง...................................................... 
ระดับ.............................กอง......................................................กรม.............................................................................. 
กระทรวง.......................................................อนุญาตให้ (นาย / นาง / นางสาว).......................................................... 
ข้าราชการ.....................................................พนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบุ)........................................................................ 
ตําแหน่ง.........................................................รับเงินเดือน ระดับ.........................................ขั้น..............................บาท 
แผนก / ฝ่าย .................................................กอง................................................กรม................................................... 
กระทรวง................................................................................... 
ไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และยินยอมให้ย้าย / โอน ได้ทันทีเมื่อสอบแข่งขันได้และถึงลาํดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
                                                               (ลงชื่อ)..................................................ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 
                                                                      (...................................................) 
                                                      ตําแหน่ง........................................................................... 
                                                             วันที่....................เดือน............................พ.ศ.................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกล่ืน)                                                สมัครสอบกลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก................................... 

                                                                                                        เลขประจําตัวสอบ    

 

                      ใบสมคัรสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดันครปฐม 

เรียน  ประธานคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครปฐม 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน่งครผูู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ป ีพ.ศ.2559  วุฒิปริญญาตรี         4 ป ี         5 ปี   จงึขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกีย่วกับตวัข้าพเจ้า  
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอ่ไปนี้ 

1. ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................สัญชาติ.....................เช้ือชาติ...................................... 
2. อายุนับถึงวันเปดิรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ...................(อายุ...............ปี................เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครสอบปริญญา (ระบตุัวย่อ)................................สาขาวิชาเอก............................................................ 
    สาํเรจ็จากสถานศึกษาช่ือ................................................................เมื่อวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ................... 
    ได้คะแนนเฉลีย่สะสม........................วุฒิการศึกษาสูงสดุท่ีข้าพเจ้าไดร้ับคือ........................................................................ 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................... 
4. อาชีพปัจจบุัน      ลกูจา้งในหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน       ขา้ราชการประเภทอื่น          อาชีพอื่นหรอืกําลงัศึกษาต่อ  

                                          ข้าราชการพลเรือนสามญั           ขา้ราชการครู อายุการทํางาน..........ปี      อื่น ๆ……………….. 
   สถานที่ทํางานโรงเรียน/บริษัท.............................................สังกัด/จงัหวัด................................โทร..................................... 
5. บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่..............................................ออกให้ ณ จังหวัด....................หมดอายุวันท่ี.......................... 
6. สถานที่ติดตอ่ได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจา่ยของไปรษณีย์) บ้านเลขที่...........หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย....................... 
   ถนน..........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................................... 
   จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ............................... 
7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซ่ึงได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง มาพร้อมกับใบสมัครรวม....................ฉบับ คือ 

         (   )  สําเนาปรญิญาบัตรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิ      (   )  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน 
         (   )  สําเนาใบระเบียนผลการเรยีน (Transcript)      (   )  สาํเนาทะเบียนบ้าน 
         (   )  หลกัฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู       (   )  ใบรับรองแพทย ์
         (   )  เอกสารรบัรองคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง               (   )  อื่น ๆ ถ้ามี (ระบุ..............................................) 
   (หากขา้พเจ้าย่ืนหลักฐานตา่ง ๆ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร ให้ถือวา่ขา้พเจ้าไม่มีสิทธิ์
สอบแขง่ขันครั้งนี้) 
  ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตสิภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และมีคุณสมบัติดา้นอื่นครบถ้วนตาม
ประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวขา้งต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไมเ่ป็นความจริง ให้ถือว่าขา้พเจ้าไม่มีสิทธิส์อบแข่งขนัครั้งนี้ และจะไม่
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลัง ท้ังสิน้  
 
       (ลงช่ือ)..............................................................ผู้สมัครสอบ 
                 (.......................................................) 
             ย่ืนใบสมัครวันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ...................... 

เฉพาะเจา้หนา้ท่ี 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมคัรสอบ
ฉบับจริง พรอ้มฉบับถ่ายสาํเนาแลว้ ปรากฏวา่ 
    หลักฐานถกูต้องครบถ้วน      ไมถู่กต้อง 

     เนื่องจาก.......................................... 
............................................................... 
............................................................... 

(..............................................) 
............./................../.............. 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(สองร้อยบาท)ไว้เรียบร้อยแลว้ ตามใบเสร็จ        
เล่มท่ี...................เลขที่......................... 
 

 
(..............................................) 
............./................../.............. 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตท่ัิวไป และ
คุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง่ของผู้สมัครแล้ว 
ปรากฏว่า 
    มสีิทธิ์สอบแข่งขัน      ไม่มสีิทธิ์สอบแข่งขัน    
เนื่องจาก............................................................ 

 
(..............................................) 
............./................../.............. 

               เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัต ิ

1.ผู้สมคัรจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองและ
ลงลายมอืช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมคัร                            
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะตอ้งตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ         

ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองสาํเนาเอกสารทกุแผ่น ติดรูปถา่ย    
ขนาด 1 นิ้ว   
ถ่ายไม่เกิน    
6 เดือน 




