
     
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  ๑  ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
------------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙   

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗  
ลงวันที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๙๔๒  
ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ด่วนที่สดุ  ที่ ศธ 
๐๔๐๐๙/ว๒๙๔๓    ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โดยอนุมัตคิณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่  ๑                   
ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งและกลุ่มวชิำ/สำขำวิชำเอกที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
 ๑.๑  คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี   อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๕๐  บาท                       
 ๑.๒  คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕  ปี  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๘๐๐  บาท                       
 ๑.๓  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ

ปริญญาตรี   หลักสูตร ๔ ปี    อัตราเงินเดือน  ๑๕,๘๐๐  บาท                       
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         /๒. คุณสมบัติ... 
 
 
 
 



-  ๒  - 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
     ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

       ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้  

๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๒.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.๑.๕  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน        

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามกฎหมาย
อ่ืน หรือ ถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑.๘  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
๒.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระท าผิด    

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ.รับรอง เป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ที่รับสมัครตามประกาศนี้ แต่หากหลักฐาน
การศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะนับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่
ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 
 
 

          /๒.๒.๒ ผู้ส าเร็จการ... 
 
 
 



-   ๓   - 
   ๒.๒.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต            
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๒.๒.๑  และข้อ ๒.๒.๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า
เกรด C และปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรตามที่ระบุในประกาศรับสมัครนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ   
ไม่หลังวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย  

กรณีผู้สมัครน าคุณวุฒิมาใช้ในการสอบแข่งขันซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ผู้สมัครประสาน
กับสถาบันการศึกษาท่ีตนส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร โดยสถาบันการศึกษาจะต้องแนบรายละเอียด ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ผู้สมัครควรให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียด  
ใน Transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างท่ีสามารถน ามาประกอบการพิจารณานับ
หน่วยกิตได้ ทั้งนี ้รายวชิาที่น ามานับหนว่ยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ที่ประกาศรับสมัคร  

       ๒.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดยคุรุสภา     
ที่ยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  

  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

  ๓.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง           
พร้อมหลักฐานเอกสาร ได้ที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ อำคำรหอประชุมพญำไท          
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี    กรุงเทพมหำนคร โทร ๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐ – ๒ ต่อ ๑๑๕,        
๐ ๒๓๕๕ ๕๒๕๖, ๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๓ ต่อ ๔๐๓  ตั้งแต่วันจนัทร์ที ่ ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๕๙  ถึงวันอำทิตย์ที่  ๒๑  
สิงหำคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
       เนื่องจำกในวันเวลำที่รับสมัครอำจมีปัญหำกำรจรำจร ผู้สมัครควรเดินทำงโดย
ใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ 

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน 
๔.๑   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๔.๒   ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบแข่งขัน 

(ผู้สมัครสอบแข่งขัน สามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ที่เว็บไซด์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
http://www.otepc.go.th คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”) 

๔.๓   ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกท่ีจะสมัครฉบับภาษาไทย
หากเป็นต่างประเทศให้แนบฉบับภาษาไทยหรือเอกสารการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ที่มีใบอนุญาติในการแปล           
ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  

 
 

/๔.๔ รูปถ่าย ... 
 
 
 

 



- ๔ – 
 

๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ตาม  พ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ยงัไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๔.๕  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
๔.๖   ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ กรณีไม่สามารถน าทะเบียนบ้านฉบับจริง                  

มาแสดงได้ ให้ด าเนินการติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือเทศบาล หรือส านักงานเขต       
(ในกรุงเทพมหานคร) เพ่ือน ามาใช้แทน ทั้งนีเ้อกสารฉบับที่ ที่ว่าการอ าเภอ เทศบาล หรือส านักงานเขต ออกให้    
ไม่เกิน  ๖  เดือนนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย        

๔.๗  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด าซ่ึงถ่ายครั้งเดียวกัน 
และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป 

๔.๘  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ายจ านวน ๑ ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙   

๔.๙  กรณีผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตให้
สมัครสอบแข่งขัน หรือยินยอมให้ย้าย หรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งครูผู้ช่วย จากผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามแบบหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้าย หรือให้โอน เมื่อสอบแข่งขันได้
แนบท้ายประกาศนี้  

๔.๑๐  ผูส้มัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิไม่รับสมัครสอบแข่งขัน  

ผู้สมัครรายใดปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบหรือแจ้งข้อความที่เป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบแข่งขันได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั้ง เมื่อตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน  รับย้าย แล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ, การเปลี่ยนชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส 
ฯลฯ (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๑๒ เอกสำรหลักฐำนที่เป็นส ำเนำต้องน ำฉบับจริงมำแสดงด้วย และต้องลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

๕.  กำรยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน 
      ๕.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
 
 
 

 
/๕.๒.ผู้สมัคร... 

 
 
 
 



-   ๕   - 
 
 ๕.๒  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน                        
ในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครทราบภายใน ๗ วัน หากไม่ปฏิบัติตาม 
ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีไว้ได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 ๕.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครในวันสมัคร
สอบแข่งขัน 
 ๕.๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยินยอมให้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือในใบสมัคร และบัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ๖. สิทธิในกำรสมัครสอบแข่งขัน 
       ๖.๑  ให้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน
สมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบแข่งขันได้เพียงวิชาเอกเดียว ผู้สมัครสอบแข่งขันที่
มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นเอกคู่ ให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงวิชำเอกเดียวและสมัครสอบได้เฉพาะกลุ่มวิชาหรือ
สาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 
  ๗. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน 
      ๗.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ   คนละ  ๒๐๐  บาท                          
(สองร้อยบาทถ้วน) 
      ๗.๒  เมื่อผู้สมัครได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการ
สอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริต นั้น 

  ๘.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน 
       จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที ่ ๑ 
กันยายน  ๒๕๕๙ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://www.bkkedu.go.th, 

http://www.bkkp.go.th , http://www.sesao1.go.th , http://www.secondary2.obec.go.th  

๙.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
      หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขัน แนบท้าย
ประกาศนี้ 
 
 
 

/๑๐.วัน เวลา… 
 
 
 
 
 

http://www.bkkedu.go.th/
http://www.bkkp.go.th/
http://www.sesao1.go.th/


-   ๖    - 
  ๑๐.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขัน จะด าเนินการสอบตามตารางสอบแข่งขัน ดังนี้ 
ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)                
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม  

๑๕๐  คะแนน 
หมายเหตุ 

 
วันเสำร์ ที ่ ๑๗  กันยำยน ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น 

 

 
 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป 
 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 

 
 
 
 
 

สอบภำค  ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม  

๑๕๐  คะแนน 
หมายเหตุ 

 
วันอำทิตย์ที ่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
 
-ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
-ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก 
 

 
 

๗๕  คะแนน 
๗๕  คะแนน 

 
 
 

สอบภำค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม  
๕๐  คะแนน 

หมายเหตุ 

 
วันจันทร์ที ่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

๕๐  คะแนน 
 

 

  ส ำหรับสถำนที่สอบ ภำค ก ภำค ข และภำค ค จะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยช่ือผู้มี
สิทธิสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน 

 
 

/๑๑เกณฑ.์.. 
 
 
 



-   ๗    - 
  ๑๑.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ๑๑.๑  ผูส้อบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้  โดยให้เรียงล าดับที่  ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

๑๑.๒  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งภาค ก  ภาค  ข  และภาค  ค  เท่ากัน ให้ผู้สอบ
ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๑๑.๓  หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า                  
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
   ๑๑.๔  หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า 

  ๑๒.  กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผลกำรสอบ 
   ๑๒.๑  จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร หรือ
ตรวจกระดาษค าตอบด้วยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

๑๒.๒  กรณีท่ีกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจได้ด้วยเครื่องจักรอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของผู้เข้าสอบแข่งขัน เช่น ผู้เข้าสอบแข่งขันลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ ากันหรือลงรหัสด้วยปากกาจะไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ ให้เครื่องจักรตรวจ ผู้เข้าสอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

๑๒.๓  กรณีท่ีกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจได้ด้วยเครื่องจักร โดยไม่ใช่ความผิดพลาด
ของผู้เข้าสอบแข่งขัน คณะกรรมการจะด าเนินการเพ่ือให้เครื่องจักรตรวจต่อไป 

๑๒.๔  กรณีท่ีผู้สมัครสอบแข่งขันลงรหัสเลขประจ าตัวสอบผิดมีผลให้ผู้สอบแข่งขันไม่ได้
รับการขึ้นบัญชีหรืออ่ืนใดก็ตาม ให้เป็นผู้หมดสิทธิขึ้นบัญชีไว้ทุกกรณี 

๑๒.๕  การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ใช้ดินสอด าชนิด ๒ บี(2B) หรือ ๒ บี(2B)           
ขึ้นไป 

  ๑๓.  กำรประกำศรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  กันยำยน  ๒๕๕๙  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ 
http://www.bkkedu.go.th , http://www.bkkp.go.th ,  http://www.sesao1.go.th , 
http://www.secondary2.obec.go.th โดยจะประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมทุกภาค
จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก 
   ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบ                                   
แข่งขันได ้เว้นแต่ มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน   
ครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 
 
 

/๑๔ การบรรจุ... 
 
 
 

http://www.bkkedu.go.th/
http://www.bkkp.go.th/
http://www.sesao1.go.th/


-   ๘    - 
  ๑๔.  กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๔.๑  ผูส้อบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จ าแนกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือตามสาขาวิชาเอก 
   ๑๔.๒  ผูส้อบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หรือขาดคณุสมบัติตามมาตรา  ๓๐   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือถ้าได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว หากตรวจสอบพบภายหลังจะถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งนั้น 
   ๑๔.๓  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ทีไ่ม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบแข่งขันและยินยอมให้โอนหรือย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้ จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น         
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ จะไม่ได้รับการพิจารณารับโอนเพ่ือแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุ
และแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 

๑๔.๔ การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและการ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการโดยผลการสอบแข่งขันได้ ไม่ผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายครอบครัว ค่าพาหนะและ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

๑๔.๕  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก   จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการ
บรรจุครั้งแรกให้มารายงานตวั จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ 
   ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งในโอกาสต่อไป จะเรียกบรรจุ โดยจะมีหนังสือเรียกตัวผู้
สอบแข่งขันได้ ตามล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล   โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตการจ่าย
ของไปรษณีย์  ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตราของ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัวนั้น 
   ๑๔.๖  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ณ   สถานศึกษาแห่งใด  ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๔.๗  ผูส้มัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูง แต่น าคุณวุฒิต่ ากว่ามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขันได้
และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
           /๑๕.การยกเลิก.... 



 

 

 

 

 

/หลักสูตร... 

 



 
-   ๑๐   - 

หลักสูตรกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหำคม  ๒๕๕๙) 
------------------------------------------ 

ภำค  ก  ควำมรอบรู้  ควำมสำมำรถทั่วไป  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมกำรณ์ของ
ควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๑๕๐  คะแนน) 
  ๑.  ควำมรอบรู้  (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
   ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   ๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   ๑.๔  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    ๑.๔.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
    ๑.๔.๒  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๑.๔.๓  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔.๔  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
    ๑.๔.๖  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   ๑.๕  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไป
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒.  ควำมสำมำรถทั่วไป (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข                   
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
   ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ           
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
   ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป                     
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
 

   
 

   
/๓. ความรู้... 

 
 
 



-  ๑๑  - 
๓.  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำน

วิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๕๐  คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๓.๑  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
   ๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
   ๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
   ๓.๕  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภำค  ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (๑๕๐  คะแนน) 
  ๑.  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (๗๕  คะแนน)  ให้ทดสอบ                       
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   ๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
   ๑.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๑.๙  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  ๒.  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก (๗๕  คะแนน)                
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

ภำค  ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  (๕๐  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

๒.๑  ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
๒.๒  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
๒.๓  วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
๒.๔  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๒.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 

 
 
 
 
 

/องค์ประกอบ... 
 
 



-   ๑๒   - 
 

องค์ประกอบและคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 

ภำค  ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  (๕๐  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 
ที ่ องค์ประกอบ คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม ตรวจสอบ

เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที
วาจาการสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม พฤติกรรม            
การควบคุมอารมณ์ 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดย     
มีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

๑๐  คะแนน พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
อุดมการณ์ ที่มีต่อ วิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด ... 
 
 
 
 
 



-   ๑๓   - 
 

รำยละเอียดต ำแหน่ง กลุ่มวิชำเอก หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  ๑  ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙) 

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

ก. กลุ่มวิชำเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง 
วุฒิ /กลุ่มวิชำ/ทำง/

สำขำวิชำเอก  
จ ำนวนอัตรำ 
ทีร่ับสมัคร 

อัตรำเงินเดือน 
หมำยเหตุ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
 

 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ปริญญำตรี 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่น 
ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 
อุตสาหกรรมศิลป์ 
การศึกษาพิเศษ 
วัดผลการศึกษา 
โสตทัศนศึกษา 
ภาษาเยอรมัน 
ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาสเปน 
ภาษาอาหรับ 

 
๖๙ 
๔๓ 
๕๖ 
๒๖ 
๑ 

๑๕ 
๒๐ 
๗ 
๖ 
๒ 
๘ 
๕ 
๑ 
๓ 
๑ 
๑ 

 

๑. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท 
๒. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี   
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร  
๔ ปี ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
 

กรณีท่ีมี
ต าแหน่งว่าง
หลังการบรรจุ
ในครั้งแรก 
จะด าเนินการ
เรียกบรรจุ  
ในกลุ่มวิชา
ตามความ
ต้องการ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป 

   ๒๖๔    
 

 
 

/ข.รายละเอียด... 
 
 
 



-   ๑๔   - 
 

ข.  รำยละเอียดกลุ่มวิชำ/สำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
๑.  กลุ่มวิชำภำษำไทย  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๑.๑  ภาษาไทย    ๑.๒  วรรณคดีไทย 
  ๑.๓  การสอนภาษาไทย   ๑.๔  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
  ๑.๕  ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ๑.๖  วธิีสอนภาษาไทย 
  ๑.๗  ภาษาและวรรณคดีไทย  ๔.๘  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  ๔.๙  ไทยศึกษา    ๔.๑๐ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

๒.  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๒.๑  คณิตศาสตร์   ๒.๒  การสอนคณิตศาสตร์ 
  ๒.๓  คณิตศาสตร์ศึกษา   ๒.๔  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  ๒.๕  การศึกษาคณิตศาสตร์  ๒.๖  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
  ๒.๗  สถิต ิ    ๒.๘  สถิติคณิตศาสตร์ 
  ๒.๙  สถิติศาสตร์    ๒.๑๐ สถิติประยุกต์ 
  ๒.๑๑ คณิตศาสตร์ – เคมี   ๒.๑๒ คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
  ๒.๑๓ คณิตศาสตร์ – ชีวะ   ๒.๑๔ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
  ๒.๑๕ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ  ๒.๑๖ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 

๑.๑๗ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
๓. กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๓.๑  ภาษาอังกฤษ   ๓.๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
  ๓.๓  วรรณคดีอังกฤษ   ๓.๔ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
  ๓.๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ   ๓.๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ๓.๗ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ๓.๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ

๓.๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ๓.๑๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารธุรกิจ 
๓.๑๑ ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว  ๓.๑๒  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
๓.๑๓  การสอนภาษาอังกฤษ  ๓.๑๔  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

  ๓.๑๕ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  ๓.๑๖ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 

๔.  กลุ่มวิชำภำษำจีน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๔.๑  ภาษาจีน    ๔.๒  ภาษาจีนกลาง 

๔.๓ การสอนภาษาจีน 
๕.  กลุ่มวิชำภำษำเกำหลี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๕.๑  ภาษาเกาหลี 
 

 
/๖. กลุ่มวิชา... 

 
 
 
 



- ๑๕ – 
๖. กลุ่มวิชำภำษำญี่ปุ่น วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๖.๑  ภาษาญี่ปุ่น 
๗.  กลุม่วิชำฟิสิกส์  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๗.๑  ฟิสิกส์    ๗.๒  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
๗.๓  การสอนฟิสิกส์   ๗.๔  การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา  

๘.  กลุ่มวิชำชีววิทยำ  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๘.๑  ชวีวิทยา    ๘.๒  ชวีวิทยาทั่วไป 

๘.๓  จุลชีววิทยา    ๘.๔ สัตววิทยา 
๘.๕ พันธุศาสตร์    ๘.๖  พฤกษศาสตร์ 
๘.๗  การสอนชีววิทยา   ๘.๘  การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา  

 ๙. กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้   
  ๙.๑  อุตสาหกรรมศิลป์   ๙.๒  อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
  ๙.๓  การสอนอุตสาหกรรมศิลป์   
 ๑๐. กลุ่มวิชำกำรศึกษำพิเศษ  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

๑๐.๑  การศึกษาพิเศษ    
๑๐.๒  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา) 
๑๐.๓  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น) 
๑๐.๔  การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน) 
๑๐.๕  การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน) 
๑๐.๖  การศึกษาพิเศษ หรือการสอนเด็กพิเศษ หรือหูหนวกศึกษา 

 ๑๑. กลุ่มวิชำวัดผลกำรศึกษำ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๑๑.๑  วัดผลการศึกษา   ๑๑.๒  การวัดผลการศึกษา 
  ๑๑.๓  การวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๑.๔  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

๑๒.  กลุ่มวิชำโสตทัศนศึกษำ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๑๒.๑  โสตทัศนศึกษา   ๑๒.๒ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑๒.๓  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ๑๒.๔  บริการสื่อการศึกษา    ๑๒.๕  การสื่อสารมวลชน  

๑๓.  กลุ่มวิชำภำษำเยอรมัน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  ๑๓.๑  ภาษาเยอรมัน   ๑๓.๒  ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 

๑๓.๓ การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ 
๑๔.  กลุ่มวิชำภำษำฝรั่งเศส วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๑๔.๑  ภาษาฝรั่งเศส   ๑๔.๒  ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 
  ๑๔.๓  การสอนภาษาฝรั่งเศส  ๑๔.๔  การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ๑๔.๕  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)   
            
 

/๑๕.กลุ่มวิชา... 
 
 
 



- ๑๖ – 
๑๕.  กลุ่มวิชำภำษำสเปน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๑๕.๑  ภาษาสเปน   ๑๕.๒ การสอนภาษาสเปน    
๑๖.  กลุ่มวิชำภำษำอำหรับ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

  ๑๖.๑  ภาษาอาหรับ  
   

 
หมำยเหตุ 

๑.  กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือ
ทาง หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 
 ๒.    กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้ 
  ๒.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา 
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ               
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต            
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ทั้งนี ้แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-   ๑๗   - 
 

ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี  ๑  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

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

รำยกำร วันที่ด ำเนินกำร 
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่  ๑๕  – วันอาทิตย์ที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

๔. สอบข้อเขียน 
ภำค  ก  ความรอบรู้  ความสามารถท่ัวไป 

     และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม  
     จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
     มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

    ภำค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
วันเสาร์ที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

๕. สอบสัมภาษณ์ 
ภำค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันจันทร์ที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

๖. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ตัวอย่าง... 
 
 



-  ๑๘ - 
ตัวอย่ำง 

 
 
 
 
 

หนังสือขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.) 
 

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

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

  ข้าพเจ้า..........................................................................ต าแหน่ง.................................... ............. 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...........................................................................................................................  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้...................................................... 
ต าแหน่ง..............................รบัเงินเดือนในอันดับ................................ ขั้น...............................................บาท  
ต าแหน่งเลขท่ี.................................โรงเรียน....................................................................... ...................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................................................................................กระทรวงศึกษาธิการ 
มาสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครัง้ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และยินยอมให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสอบแข่งขันได้ 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
          (......................................................) 
    ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หนังสือ... 
 
 
 
 



-  ๑๙ - 
ตัวอย่ำง 

 
 
 

 
หนังสือขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส ำหรับพนักงำนองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรอ่ืนที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) 

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

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

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 

เรียน   

  ตามท่ี(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... .
ต าแหน่ง.................................................ระดับ/อันดับ........................................ขั้น........................................บาท  
โรงเรียน..........................................................................สังกัด..................................... .........................................
กระทรวง.................................................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น 

...........(หน่วยงานของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)........................พิจารณาแล้ว อนุญาตให้
ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุญาต 
          (......................................................) 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
          (......................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 


