
 
 

ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 

--------------------------- 
 
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่  8  สิงหาคม  2559 
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่  1  กันยายน  2559 
๔. สอบข้อเขียน 

ภำค  ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
           และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  
           จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  
           มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ 
           มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภำค  ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่  17  กันยายน  2559 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่  18  กันยายน  2559 

๕. สอบสัมภาษณ์ 
ภำค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันจันทร์ที่  19  กันยายน  2559  เป็นต้นไป 

๖. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2559 
 
หมำยเหตุ   ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันด ำเนินกำรดังนี้ 
 

  1.  ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครด าเนินการค้นหาหนังสือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (บัญชีรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันที่จบการศึกษา ตามคุณวุฒิและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษาของผู้สมัคร)  ค้นหาผ่านทาง http://qualification.otepc.go.th/menu.php  หรือให้
ติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าวจากสถาบันที่จบการศึกษานั้น ๆ  โดยให้น าไปเป็นหลักฐานการรับสมัครด้วย จ านวน 
1 ชุด 
   2.  กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ
กรณีหลักฐานการศึกษาที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะ
พิจารณานับหน่วยกิตใน transcript  ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. 
ก าหนด   เพ่ือประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต จึงให้ผู้สมัครด าเนินการประสานกับ
สถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ตามที่ได้ระบุกลุ่ม
วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ควรให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จ
การศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างท่ีสามารถ
น ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้   ทั้งนี้ รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   

ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------ 

 
  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙   
   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔  ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที ่ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗  ลงวันที ่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๙๔๒ ลงวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๙๔๓  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ครั้งที่ ๑   ปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. ต ำแหน่งและกลุ่มวิชำ/สำขำวิชำเอก ที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
       ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้   
       ๑.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท  
       ๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา ไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔  ปี  รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท  
       ๑.๓ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
        จ ำนวน  ๒๔ อัตรำ รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/สาขาวิชาและคุณวุฒิที่จะสอบแข่งขัน 
แนบท้ายประกาศนี้    
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน 
 ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
 
           / ๑) มีสัญชำติไทย … 
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    ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 
    ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
            ๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 
    ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    ๙) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
    ๑๐) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
    ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัย                     
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    ๑๓) ไม่เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาต 
ปฏิบัติการสอนตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
 ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
 ทั้งนี้  ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
หนังสือรับรองสิทธิ์ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิด       รับ
สมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 
  กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูก
เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
 
            /  ๓.  วัน  เวลำ... 
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  ๓.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (http://www.suplb1.net/lopburi) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (http://www.lopburi1.go.th) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 (http://www.lopburi2.go.th) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
(http://www.secondary5.go.th)     และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1) ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ  ต าบลป่าตาล  
อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ในระหว่ำงวันที่  ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
   ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
      ๔.๑  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบบั 
    ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถใช้หนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษาที่ออกโดย
สถาบันการศึกษาและหรือระเบียนแสงดผลการเรียน (transcript) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย เป็นหลักฐานแทนปริญญาบัตรเพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ 
   ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีใช้หนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษาจะต้องน า 
ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าส าเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิด 
รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย มาแสดงในวันบรรจุและแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๔.๓  ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกท่ีจะสมัคร  ฉบับจริง  
พร้อมส าเนา จ านวน   ๑  ฉบบั  (หากสถานศึกษาออกเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับภาษาไทยด้วย)  
  ๔.๔  กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ 
รับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน transcript  ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด    
            อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต จึงให้ผู้สมัคร
ด าเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ใด ตามที่ได้ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ควรให้สถาบันการศึกษาที่
ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชา
ใดบ้างท่ีสามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้   ทั้งนี้ รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้อง
กับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  
 ๔.๕  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติ 
การสอน   (ที่ยังไม่หมดอายุและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน)  ฉบับจริง
พร้อมส าเนา  จ านวน ๑  ฉบับ 
 
 
        / ๔.๖ บัตรประจ ำตัวประชำชน... 
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 ๔.๖ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ไม่หมดอายุ ฉบับจริง  พร้อมส าเนา  
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๗ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา จ านวน   ๑  ฉบับ 
 ๔.๘ รูปถ่ำยปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว X ๑.๕ นิ้ว  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ ำนวน  ๓  รูป   
 ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้าม  ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  ดังนี ้
  ๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
  ๓) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๔.๑๐ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาต
จากผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเม่ือสอบ 
แข่งขันได้ (ตำมแบบตัวอย่ำงที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้) 
 ๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส               
ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๑๒  หลักฐาน เอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งเป็นฉบับส าเนา ให้ผู้สมัครเขียนรับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับให้ครบถ้วน พร้อมลงวันที่ก ำกับไว้ทุกแผ่นของส ำเนำเอกสำร 
       ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้สมัครสอบรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดหรือมีเอกสาร 
ไม่ครบตามประกาศรับสมัครนี้ เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบแข่งขันได้ 
และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ ซึ่งได้ตรวจสอบภายหลัง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้ง หรือ
ให้โอนหรือย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๕. กำรยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน 
  ๕.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตามข้อ ๔ ให้ครบถ้วน โดยจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามที่ก าหนดทุกประการ  และต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพเหมาะสมกับ
การประกอบวิชาชีพครู 
  ๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร                
และพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาของผู้สมัครในบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน 
  ๕.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นเอกคู่ ให้สมัครสอบแข่งขันได้                     
เพียงสำขำวิชำเอกเดียวเท่ำนั้น  
  ๕.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต
การจ่ายของไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร กรณีแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้               
ไม่สามารถติดต่อได้ในทุกกรณี ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ 
 
           / หมำยเลขโทรศัพท์... 
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หมายเลขโทรศัพท์ในภายหลังถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่จะต้องแจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ทราบเป็นลำยลักษณ์อักษร หากไม่ปฏิบัติตาม 
ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  ๕.๕ ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หำกปรำกฏว่ำ ผู้สมัคร
สอบแข่งขันสมัครสอบเกินกว่ำหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิ์กำรสอบแข่งขันทั้งหมด 
 ๖. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  ๖.๑ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขันตามอัตราที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
คนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
  ๖.๒ เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
สอบแข่งขันให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจาก 
มีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแข่งขัน โดยจ่ายค่าธรรมเนียมสอบคืนแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันเฉพาะ 
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น  
                    ๗.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๑ 
กันยำยน  ๒๕๕๙  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 
๑ หรือทาง website  
    1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี http://www.suplb1.net/lopburi 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  
http://www.lopburi1.go.th 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
(http://www.lopburi2.go.th)   
      4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 http://www.secondary5.go.th 
 ๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
   จะด าเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                
ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔  ลงวนัที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  แนบท้ายประกาศนี้ 
  ๙. วัน  เวลำ  และสถำนที่สอบแข่งขัน  
             จะด าเนินการสอบแข่งขันในวันที่ ๑๗ –๑๙  กันยำยน  ๒๕๕๙ตามตารางสอบแข่งขัน ดังนี้ 
ภำค ก.   ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
            และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

วัน  เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

๑๕๐ คะแนน 
หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที่ ๑๗  กันยำยน ๒๕๕๙ 
เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
เวลา   ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 ความรอบรู้ 
 ความสามารถทั่วไป 

 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

เวลา   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
 จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๕๐ คะแนน 
 

 

http://www.suplb1.net/lopburi
http://www.lopburi1.go.th/
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ภำค ข.    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

วัน  เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

๑๕๐ คะแนน 
หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๙ 
 เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
 เวลา   ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
 ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ 
 วิชาการศึกษา 
 ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
 หรือทางหรือสาขาวิชาเอก  

 
๗๕ คะแนน 
 
๗๕ คะแนน 

 
 

 
ภำค ค.    ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  
 

วัน  เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง 
 

คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

หมำยเหตุ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ คะแนน 
 

 
 

 

 ส ำหรับสถำนที่สอบแข่งขัน จะแจ้งให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
 

   ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
                  เกณฑ์การติดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
หกสิบ โดยเรียงล าดับที่ผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
               กรณทีี่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ทีอ่ยู่ในล าดับที่ดีกว่า หาก
ยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ๑๑. กำรประกำศรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
      จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ทีได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามกลุ่มวิชา  
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ภำยในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กันยำยน  ๒๕๕๙   ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ หรือทาง website  
    1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี http://www.suplb1.net/lopburi 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  
http://www.lopburi1.go.th 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
(http://www.lopburi2.go.th)   
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 http://www.secondary5.go.th 
            
          / ๑๒. กำรออกข้อสอบ...  

http://www.suplb1.net/lopburi
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 ๑๒.  กำรออกข้อสอบ กำรก ำหนดองค์ประกอบและคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งและวิชำชีพ 
             ๑๒.๑ จะใช้ข้อสอบกลางโดยให้สถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออก
ข้อสอบทั้งภาค ก และภาค ข  ตามหลักสูตรที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
  ๑๒.๒ ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  เป็นผู้ด าเนินการก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน 
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑๓. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผลกำรสอบข้อเขียน 
 สถาบันอุดมศึกษา ผู้ด าเนินการออกข้อสอบ ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล
การสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 
  ๑๔. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
       ๑๔.๑ ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่างตรงตาม      
กลุ่มวิชาเอกของผู้สอบแข่งขันได้ 
       ๑๔.๒  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต้องยังไม่
หมดอายุในวันที่เรียกบรรจุ และจะต้องน าปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด มาแสดงต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในวันบรรจุและแต่งตั้ง   
       ๑๔.๓ ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน  การประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีคุรุสภาออกและที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้เพ่ือปฏิบัติการสอนจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และหำกตรวจสอบพบว่ำได้
กระท ำกำรใด ๆ ที่ส่อไปในทำงทุจริตจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป  
       ๑๔.๔ ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหลักฐาน
การอนุญาตให้สอบแข่งขันจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะไม่ได้รับการพิจารณารับย้ายรับโอนเพ่ือ
แต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ๑๔.๕ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งแรก                
จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่
ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันได้ที่ต้องรับทรำบประกำศกำร 
ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปรำยงำนตัวตำมวัน เวลำและสถำนที่ตำมก ำหนด 
    ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยตรงตามล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน   นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 
 
          / ๑๔.๖ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุ... 
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       ๑๔.๖ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อได้รับหนังสือ 
ส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
        ๑๔.๗ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่
ก่อน การสมัครสอบจะรับโอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
        ๑๔.๘ ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นเวลา  ๒  ปี เมื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ด ารงต าแหน่งครู จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น 
        ๑๔.๙ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูง แต่น าคุณวุฒิต่ ามาสมัครสอบเมื่อสอบแข่งขันได้
และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
 ๑๕. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เว้น
แต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 ๑๖. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      ผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
 ๑๖.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 ๑๖.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑๖.๓ ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
 ๑๖.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 
 ๑๖.๕ ผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตในวันที่เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน ได้  
 ๑๗.  ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ  ๑๖.๓ และ ๑๖.๔                   
ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ตามเดิมอีกก็ได้ 
 18.  ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
        18.1  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม  
        18.2  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่
กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการก ากับห้องสอบ มิฉะนั้นจะมิได้อนุญาตให้เข้าสอบ 
        18.3  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
ลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลย
พินิจของประธานด าเนินการสอบ พิจารณาอนุญาต 
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       18.4  ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ   
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
       18.5  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด 
       18.6  ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ 
 ทั้งนี้   ในการด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ด าเนินการผิดพลาด อันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิก     การ
สอบแข่งขันในครั้งนั้นได้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่     5    สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 

(นายปัญญา  แก้วเหล็ก) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

รำยละเอียดต ำแหน่งกลุ่มวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี      ลงวันที่  5   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ อัตรำเงินเดือน 
จ ำนวนอัตรำที่

ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. ภำษำไทย 
   (1) ภาษาไทย 
   (2) การสอนภาษาไทย 
   (3) ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
   (4) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   (5) วรรณคดีไทย 
   (6) ไทยคดีศึกษา 
   (7) ไทยศึกษา 
   (8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   (9) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
   (10) การสอนภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

4 ต าแหน่ง 
  

 

ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภำษำอังกฤษ 
   (1) ภาษาอังกฤษ 
   (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
   (3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
   (4) วรรณคดีอังกฤษ 
   (5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
   (6) การสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 
   (7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
   (8) การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   (9) การสอนภาษาอังกฤษใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
   (10) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
   (11) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 
   (12) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
   (13) ภาษาอังกฤษศึกษา 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 
 
 

  2 ต าแหน่ง 
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ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก อัตรำเงินเดือน 
จ ำนวนอัตรำที่

ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย 2. ภำษำอังกฤษ  (ต่อ) 
   (14) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร 
   (15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   (16) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
   (17) อังกฤษธุรกิจ 
 

   

ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ปฐมวัย  
   (1) ปฐมวัย 
   (2) การอนุบาล 
   (3) อนุบาลศึกษา 
   (4) ปฐมวัยศึกษา 
   (5) การศึกษาปฐมวัย 
   (6) การปฐมวัยศึกษา 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

2 ต าแหน่ง 

 

ครูผู้ช่วย 4. ดนตรีไทย 
   (1) ดนตรีไทย 
   (2) การสอนดนตรีไทย 
   (3) ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 
   (4) ดุริยางคไทย 
   (5) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)  
   (6) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล) 
   (7) คีตศิลป์ไทย 
 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 
 

2 ต าแหน่ง  

ครูผู้ช่วย 5. ดนตรีสำกล 
   (1) ดนตรีสากล 
   (2) การสอนดนตรีสากล 
   (3) ดนตรีตะวันตก 
   (4) ดุริยางคศาสตร์ 
   (5) ดุริยางคศาสตร์สากล 
   (6) ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล 
   (7) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)     
   (8) ดุริยางคศิลป์  

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

3 ต าแหน่ง   
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ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวชิำเอก อัตรำเงินเดือน 
จ ำนวนอัตรำที่

ประกำศรับสมัคร 
หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย ๖. ภำษำจีน 
     
 
    

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต 

2 ต าแหน่ง  

ครูผู้ช่วย 7. คหกรรม 
 (๑)  คหกรรมศาสตร์ ๔.๒ คหกรรมท่ัวไป 
 (๒)  คหกรรมท่ัวไป 
 (๓)  อาหารและโภชนาการ 
 (๔)  คหกรรมศึกษา 
 (๕)  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 (๖)  อุตสาหกรรมอาหาร 
       และการบริการ 

 

 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

1 ต าแหน่ง 

 

ครูผู้ช่วย 8. ชีววิทยำ 
  (1)  ชีววิทยา 
  (2)  การสอนชีววิทยา   
  (3)  การสอนชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษา 
  (4)  จุลชีววิทยา 
  (5)  พันธุศาสตร์ 
  (6)  พฤกษศาสตร์ 
  (7)  สัตววิทยา 
  (8)  ชีววิทยาทั่วไป 
  (9)  เทคโนโลยีชีวภาพ 
  (10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก 
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ  
(1) - (9) 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

2 ต าแหน่ง  

 
 



13 
ต าแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก อัตราเงินเดือน จ านวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 9. ฟิสิกส์ 
  (1)  ฟิสิกส์ 
  (2)  การสอนฟิสิกส์   
  (3)  การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
  (4)  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
  (5)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก 
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 
(1) - (4) 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

1 ต าแหน่ง   

ครูผู้ช่วย 10. ศิลปศึกษำ 
  (1)  ศิลปะ 
  (2)  ศิลปศึกษา 
  (3)  ศิลปไทย 
  (4)  ศิลปกรรม 
  (5)  ศิลปกรรมศึกษา 
  (6)  ทัศนศิลป์ 
 
    

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต 

1 ต าแหน่ง  

ครูผู้ช่วย 11. เกษตรกรรม  
  (1)  การเกษตร 
  (2)  เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
  (3)  เกษตรทั่วไป 
  (4)  เกษตรศึกษา 
  (5)  เกษตรศาสตร์ 
  (6)  ส่งเสริมการเกษตร 
  (7)  เกษตรกรรม 
  (8)  เทคโนโลยีการเกษตร 

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

2 ต าแหน่ง  

ครูผู้ช่วย 12. บรรณำรักษ์ 
  (1)  บรรณารักษ์ 
  (2)  บรรณารักษ์ศาสตร์ 
  (3)  บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
  (4)  บรรณารักษ์ศาสตร์และ 
สารนิเทศศาสตร์ 
    

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

1 ต าแหน่ง  
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก อัตราเงินเดือน จ านวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 13. จิตวิทยำแนะแนว 
  (1)  แนะแนว 
  (2)  จิตวิทยาและการแนะแนว 
  (3)  จิตวิทยา 
  (4)  จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว 
  (5)  จิตวิทยาสังคม 
    
  

ขั้น 15,050 บาท  
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี) 

หรือ 
ขั้น 15,800 บาท 

(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 
หรือ  

ขั้น 15,800 บาท 
(ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี  

และ  ป.บัณฑิต) 

1 ต าแหน่ง   
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หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี  ลงวันที่   5   สิงหำคม  2559) 

------------------------------------------ 
 

ภำค ก   ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ 
           อุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          
           (150 คะแนน) 
 1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
          1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
          1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
          1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
         1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
           1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
           1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
         1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

  2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
ในเรื่องต่อไปนี้ 
         2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
    2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ          
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์      
     2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ 
อุปมาอุปไมย       
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
          3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
          3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
          3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
          3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
              3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            /ภำค ข ... 
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ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (150 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
    ในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
    1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ( 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ 
    สอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
 
ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต    
           ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก 

1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา   
2.  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  
3.  วุฒภิาวะทางอารมณ์   
4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ  
5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /  องค์ประกอบ ... 
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องค์ประกอบ และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 
ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งวิชำชีพ (50 คะแนน) 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 

 
10 คะแนน  พิจารณาจาก การตอบค าถามเก่ียวกับ

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 

10 คะแนน  พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยา 
มารยาทท่าทาง ท่วงทีวาจาสุภาพ         
การสื่อสาร 
 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการ
ควบคุมอารมณ์ เมื่อพบกับค าถามที่มี          
แรงกดดัน 
 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบ
ค าถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาใน
เชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ
และอุดมการณ์ 
 

10 คะแนน  พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติ และอุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ก ำหนดกำร... 
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส าหรับข้าราชการอ่ืน ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
                                                                           เขียนที่ ........................................... 
 

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

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ต าแหน่ง.................................. 
ระดับ/อันดับ.......................ขั้น  ............................บาท  หน่วยงาน ...................................................................  
กอง ...................................  กรม ...........................................กระทรวง............................................................... 
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  
นั้น 
 

 .......(หน่วยงานของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) ................. พิจารณาแล้ว  อนุญาตให้  
ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี    และยินยอมให้โอน 
ได้ทันทเีมื่อสอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
       ลงชื่อ  ..................................................  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                                                             (...................................................) 
                                                   ต าแหน่ง ................................................... 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
 

                                            ลงชื่อ  .............................................(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
                                                            (...................................................) 
                                                   ต าแหน่ง ................................................. 
                 ............../...................../............. 
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 
                                                                           เขียนที่ ........................................... 
 

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

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

 ข้าพเจ้า ........................................................ต าแหน่ง................................................................ 
หน่วยงานการศกึษา .................................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อนุญาตให้............................................................................... .......
ต าแหน่ง.....................................................รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ........................ขั้น.................................บาท
ต าแหน่งเลขท่ี............................หนว่ยงานการศึกษา..............................................................................................
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................................................มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี  ได้  และยินยอมให้ย้าย หากเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในล าดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

 .......(หน่วยงานของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) ................. พิจารณาแล้ว  อนุญาตให้  
ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี    และยินยอมให้โอน 
ได้ทันทเีมื่อสอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
       ลงชื่อ  ..................................................  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                                                             (...................................................) 
                                                   ต าแหน่ง ................................................... 
 
หมำยเหตุ  การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนต าแหน่งใด วิทยฐานะใด ไปสมัคร 
               สอบแข่งขัน ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้พิจารณา 
                แล้วแต่กรณี 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง    มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
............................................................ 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
 

     เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  จึงก าหนดนโยบายในการป้องการทุจริตในการคัดเลือก เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ทุกภาคส่วนสอดส่อง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพ่ิมความ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก  
    ๒. จะด าเนินการจัดประชุมกรรมการด าเนินการคัดเลือกคณะต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงซักซ้อมในการ
ด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวกับการคัดเลือกอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรรมการก ากับ
การสอบ จะก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการตรวจสอบ 
การทุจริตการคัดเลือก 
    ๓. ห้ามมิให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด  
กระท าการใด ๆ  ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดท าเอกสาร จ าหน่าย แจกหรือกระบวนการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขำด 
    ๔. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และตามนโยบาย/แนวปฏิบัติ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด 
  ๕. จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการสอบ เช่น เจ้าหน้าที่ 
ต ารวจ หรือทหารชั้นสัญญาบัตร ดูแลสถานที่เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ สนามสอบ หรือการจัดให้มี
เครื่องมือตรวจจับสัญญาณหรือการตัดสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ ในวันสอบ 
  ๖. จะมีการจัดเตรียมที่เก็บสิ่งของส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก และจัดสถานที่ส าหรับผู้ติดตาม 
ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
  ๗. การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
    ๘. ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบ น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าไปในบริเวณอาคาร
และห้องสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าสอบ อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
พร้อมเครื่องมือตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย ท าการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเข้าออกบริเวณอาคารและห้องสอบ 
 
         / 9.  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบ.............................. 
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   ๙. ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที และผู้เข้าสอบจะออกจาก
ห้องสอบได้ เมื่อหมดเวลาสอบวิชานั้น ๆ 
 

    ในการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคลหรือ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 
หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก ขอให้ท่านตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
    นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ หมายเลข 081 - 8439870 
    นายธวัชชัย  เศรษฐจินดา   หมายเลข 081 - 4439424 
    ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1       หมายเลข ๐๘๙ – ๙๐๐๓๒๓๒ 
    ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  หมายเลข  081 - 8660796 
    ผอ.สพม. เขต 5     หมายเลข  098 - 5429426 
  3. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    สพป.ลพบุรี  เขต 1  หมายเลข 081 - 8522746 
    สพป.ลพบุรี เขต 2  หมายเลข 089 - 2416548 
    สพม. เขต 5    หมายเลข 081 - 9917546 
  4.  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    สพป.ลพบุรี  เขต 1  หมายเลข 086 - 5653369 
    สพป.ลพบุรี เขต 2  หมายเลข 089 - 9007380 
    สพม. เขต 5    หมายเลข 081 - 8518954 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ   ณ   วันที่    5    สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 (นายปัญญา  แก้วเหล็ก) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
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ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบ 

 
1. ก่อนเวลำเข้ำห้องสอบ 

1.1   การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ  กบเหลาดินสอ 
หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เรียบร้อย
ก่อนไปสนามสอบ 

1.2   แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
1.3   ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 
1.4   ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น 
1.5   ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบ 
1.6   หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
1.7   หากท าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 

 เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 
2. ก่อนเวลำสอบ 

2.1   กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที 
2.2   ห้ามน าต ารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อ่ืนใด รวมทั้ง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริต
ในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบในข้อ 1.1 

2.3   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอ่ืน 
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้อนุญาตให้เข้าสอบ 

2.4   ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
2.5   นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ 1 คน ถูกก าหนดให้เป็นตัวแทน 

ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับห้องสอบ 
2.6   รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบที่ 

มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบ 
2.7   ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
2.8   ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาที่สอบ 

บนกระดาษค าตอบ 
2.9   ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด 

3. ในเวลำสอบ 
3.1   เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
3.2   ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบ 

แจ้งกรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
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3.3   เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
3.4   ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้ง 

ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ  
3.5   ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่างของ 

หน้ากระดาษข้อสอบ 
3.6   เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
3.7   เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
3.8   ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
3.9   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สอบ หรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงาน 

ของรัฐออกให้ เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ จากการ           
ดูตัวจริง กับรูปถ่ายในบัตร จากรูปถ่ายท่ีหน่วยจัดสอบบันทึกไว้ในวันสมัครสอบ และจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อ
ในบัตร 

3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบบน 
กระดาษต าตอบก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับห้องสอบบนกระดาษค าตอบ 

3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมือสอบ 
วิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า ของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือ
สอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
ด าเนินการสอบ พิจารณาอนุญาต 

3.12 หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่า 
จะกระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอ่ืนกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่า ผิดจริงถือว่าสอบตก 

3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
3.14 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ 
3.15 ห้ามลุกจากที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา 

4. หลังเวลำสอบ 
4.1   หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจาก 

สนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบหรือกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 

4.2   เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
 
 

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



 
(โปรดเขยีนตวับรรจงดว้ยปากกาลกูลืน่)                                                                                                                     

 
 
 
 

สมคัรสอบกลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก............................................................... 

                                               เลขประจ าตัวสอบ    

 
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย  

ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กศจ.ลพบุรี) 
 

 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย วุฒิปรญิญาตรี   4 ปี   5 ปี   ป.บัณฑติ วิชาชีพครู จึงขอเสนอรายละเอียด พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………...…………………สัญชาติ......................... เชื้อชาติ............................. 
2. อายุนับถึงวันเปดิรับสมัครวันสดุท้าย เกิดวันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. ................ (อายุ .................. ปี ................... เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครสอบ ปริญญา (ระบุตัวย่อ)........................................... สาขาวิชาเอก.................................................................................... 
    ส าเร็จจากสถานศึกษาช่ือ ...................................................................................... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ................................... พ.ศ. ................   
    ได้คะแนนเฉลีย่สะสม ................................. วุฒิการศึกษาสูงสุดทีข่้าพเจ้าไดร้ับคือ ................................................................................................. 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ ....................................................................................................................................................................................... 
4. อาชีพปัจจุบัน    ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน    ข้าราชการประเภทอื่น                         อาชีพอ่ืนหรือก าลังศึกษาต่อ 
                        ข้าราชการพลเรือนสามญั           ข้าราชการครู  อายุการท างาน ........... ปี    อื่น ๆ ............................................. 
    สถานท่ีท างานโรงเรียน/บริษัท.................................................. สงักัด/จังหวัด.......................................................... โทร .....................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ............................................. ออกให้ ณ จังหวดั...................................................หมดอายุวันท่ี.............................. 
6. สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณยี์) บ้านเลขท่ี ...............  หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................   
    ถนน .......................................................ต าบล/แขวง ........................................................... อ าเภอ/เขต ............................................................. 
    จังหวัด ....................................................รหสัไปรษณยี์ ..................................... โทรศัพท์ ...................................โทรศัพท์มือถือ..........................  
 7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม .................. ฉบับ คือ 

 1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิ    2. ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)   3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         5. หนังสืออนุญาตให้สมคัรสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานฯ สมัครสอบ)  

             6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบตัิการสอนหรือหนังสือรบัรองสิทธ์ิ    7. ใบรับรองแพทย์        
             8. ส าเนาการเปลีย่นช่ือตัว-ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)            9.  อื่น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................... 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี)้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มีคุณสมบัตติามพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น   
 
        ลงช่ือ ................................................................. ผู้สมัครสอบ 
                                                                                 (................................................................) 
                  ยื่นใบสมัครวันท่ี ................ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
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1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ 
   ของตนเองและลงลายมือชื่อต่อ 
   เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบ  
  หลักฐานต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนถูกต้อง      
  และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 X 1.5 
ถ่ายไว้ไม่เกิน               

6 เดือน 



 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมคัรสอบฉบับจริง 
พร้อมฉบับถา่ยส าเนาแล้ว ปรากฏวา่ 
       หลักฐานถูกต้องครบถ้วน                ไม่ถูกต้อง 

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

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

 

ลงชื่อ............................................................................ 

         (................................................................) 

                   ............/ สิงหาคม / 2559 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบจ านวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถว้น) ไว้เรียบร้อยแลว้ 
ตามใบเสร็จเล่มที่ .......................... เลขที่ .................... 
 
  
 
 
ลงชื่อ........................................................................... 

(.....................................................................)                             
................./สิงหาคม./2559 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งของผู้สมัครสอบแล้ว ปรากฏวา่ 
       มีสิทธิสอบแข่งขัน           ไม่มีสทิธิสอบแข่งขัน 

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

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

 

ลงชื่อ............................................................................ 

        (......................................................................) 

                   .............../สิงหาคม/2559 

 

 
 


