
ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
๓. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
๔. วิธีการสมัครสอบ 
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  วันเวลา  และสถานท่ีสอบ  
 และวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขัน 
๖. หลักฐานและเอกสารท่ีตองนําไปในวันสอบขอเขียนเพื่อแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบ 
๗. หลักฐานและเอกสารท่ีตองนํามาย่ืนกอนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ)   
 หลังจากสอบผานขอเขียนแลว 
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
๙. เกณฑการตัดสิน 
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง 
๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
13. การขอดูคะแนนสอบ 
 
 
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  กลุมวิชา   
  จํานวนตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  หลักสูตรและตารางกําหนดการสอบ 
  การสอบแขงขันอยูแนบทายประกาศนี้



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย   

ครั้งท่ี  ๑/๒๕60 

    
 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 (7) แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕54  และผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดให 
ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ก.ดวนมาก ท่ี กท 0302/1230  
ลงวันท่ี  2 พฤษภาคม 2557 ใหสํานักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ตามมติ ก.ก.ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม  2556  จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี  ๑/๒๕60 ดังตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ 

1.1 ตําแหนงครูผูชวย สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราเงินเดือน  
ข้ัน 15,050 บาท   

1.2 ตําแหนงครูผูชวย สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราเงินเดือน  
ข้ัน 15,800 บาท 

1.3 ตําแหนงครูผูชวย สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี ใหไดรับอัตราเงินเดือน ข้ัน 15,800 บาท   
ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
๒.๑  ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 43 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี ้
 ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

  (1) มีสัญชาติไทย 

  (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
  (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 ข. ลักษณะตองหาม 

  (1) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ก. 

(2) เปนผูอยูในระหวาง... 
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  (2) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (3) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

  (4) เปนบุคคลลมละลาย 

  (5) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (6) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  (7) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช- 
บัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (8) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้      
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (9) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน      
ในหนวยงานของรัฐ 

 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข.  
(3) (4) (5) (6) (7) (8)  หรือ (9)  ก.ก. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม ข. (6)  หรือ (7)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม ข. (8)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใช 
เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 ผู ท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครผู ใดเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองหรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี  
ในพรรคการเมือง ผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกตองมี     
ผลกอนวันบรรจุเขารับราชการ 

๒.๒  ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิตรงตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี ้
 ๒.๒.๑  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี  ก.ค.ศ.  รับรอง

และกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุมวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกตามท่ีเปดรับสมัครดังระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  ซ่ึงคุณวุฒิดังกลาวตองไดรับอนุมัต ิ
จากผูมีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแลววาเปนผูสําเร็จการศึกษาอยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบแขงขัน         
วันสุดทายคือวันท่ี  7 กุมภาพันธ 2560 

 ๒.๒.๒  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกใหโดย
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖  และตองไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยูกอนหรือไมหลังวันท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย 
คือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตองมีอายุใชไดจนถึงวันท่ีไดรับการบรรจ ุ
และแตงตั้ง 

2.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครสอบหรือเขาสอบแขงขัน ตามนัยหนังสือ    
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538  

 
 

3.  เง่ือนไขการสมัครสอบ... 
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๓.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

๓.๑  ผูสมัครสอบแขงขันสมัครไดเพียงสาขาวิชาเอกเดียวเทานั้น 

3.2  ผูสมัครสอบแขงขันซ่ึงเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐสังกัดหนวยงานอ่ืนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครตองมีหลักฐานการอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมให โอนโดยไม มี เง่ือนไข 
จากผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง กรณีไมแสดงหลักฐานดังกลาวอาจพิจารณาตัดสิทธ ิ
ในการเขาสอบ 

3.3  การสมัครสอบตามประกาศนี้  ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง 
ความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 

๓.4  ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผูสมัครสอบตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 

ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบ  
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามาย่ืนไมตรง  หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมแสดงขอมูลตามความเปนจริง  ใหถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๓.5  ผูสมัครสอบแขงขันทุกคนตองลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ  พรอมติดรูปถายท่ีมุมบนดาน
ขวามือของใบสมัครสอบ จึงจะถือวาเปนใบสมัครท่ีสมบูรณ หากไมติดรูปถายจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

3.6 ผูสมัครสอบสามารถแกไขคํานําหนาชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือเลขประจําตัวประชาชน 
ในใบสมัครสอบท่ีกรอกไวไมถูกตอง  โดยดูรายละเอียดการขอแกไขและ Download  แบบคํารองขอแกไข
ขอมูลในใบสมัครสอบแขงขันท่ีหนาสารพันปญหาไดตั้งแตวันท่ีรับทราบ ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560   
หลังจากนั้นจะไมอนุญาตใหแกไขขอมูลใด ๆ  ท้ังสิ้น 

๓ .7 ผูสมัครสอบท่ีชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ  คาธรรมเนียมธนาคาร  คาบริการ 
ทางอินเทอรเน็ต (Internet)  หลังวันท่ี  8 กุมภาพันธ 2560 ใหถือวาไมไดสมัครสอบในครั้งนี้และ 
จะไมคืนเงินให 

๓.8 ผูสมัครสอบแขงขันจะตองปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู เขาสอบแขงขัน ซ่ึงจะประกาศใหทราบพรอมกับ           
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันและสถานท่ีสอบแขงขัน  

๔.  วิธีการสมัครสอบ 
เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต  (Internet)  ตั้งแตวันท่ี 1 - 7 กุมภาพันธ 2560  

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบไดท่ีเว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com 
หัวขอประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย  ครั้งท่ี  1/2560  ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

๔.๑  ข้ันตอนการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต 
 (๑)  อานและทําความเขาใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ และข้ันตอน 

การกรอกใบสมัครสอบใหถ่ีถวนกอนทําการกรอกใบสมัคร 
 (2)  กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  

แลวทําการสมัคร  ระบบจะออกแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบผานเคานเตอร  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ใหโดยอัตโนมัติ 

(3)  พิมพแบบฟอรม… 
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 (3)  พิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม.  
(A4)  หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้นใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบแฟมขอมูล (File)  ลงในสื่อบันทึกขอมูล  
เชน  แฟมบันทึก  (Diskette  หรือ  Flash drive)  เปนตน  เพ่ือพิมพในภายหลัง 

 (4)  ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบหรือบนัทึกขอมูล
ไดใหกลับไปคนหาแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ เพ่ือพิมพท่ีปุมคนหาแบบฟอรมการชําระเงิน  
แตจะไมสามารถแกไขขอมูลท่ีไดกรอกไวครั้งแรกในใบสมัครสอบ 

4.2  ข้ันตอนการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบผานเคานเตอร  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 (1)  นําแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบไปชําระเงินท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ทุกสาขาท่ัวประเทศตั้งแตวันท่ี 1 - 8 กุมภาพันธ 2560 ในเวลาทําการของธนาคาร ใหผูสมัครสอบตรวจสอบ
ความถูกตองทันที ท่ี ไดรับหลักฐานการชําระเงินจากธนาคารวาการพิมพรายการถูกตองท้ังในชอง 
ชื่อลูกคา และชองเพ่ือชําระวาไดชําระเงินใหกับกรุงเทพมหานคร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) ตามวันเวลาท่ีกําหนดและไดดําเนินการ 
ครบทุกข้ันตอนภายในวัน เวลาท่ีกําหนด 

 (2)  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต  
จํานวน  30  บาท  (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ)  ตอหนึ่งรหัสประจําตัวสอบนอกเหนือจากคาธรรมเนียมสอบ 

 (3)  เม่ือผูสมัครสอบไดสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว 
จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

 (4)  ผูสมัครสอบท่ีชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว  หลังจากปดรับสมัครสอบ  
สํานักการศึกษาจะกําหนดเลขประจําตัวสอบใหตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

4.3  ข้ันตอนการพิมพใบสมัครสอบพรอมเลขประจําตัวสอบ  
 ผูสมัครสอบท่ีชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เรียบรอยแลว  

สามารถเขาไปพิมพใบสมัครสอบท่ีมีเลขประจําตัวสอบไดตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป  
ไดท่ีเว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com ลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) พรอมติดรูปถาย
ท่ีมุมบนดานขวาของใบสมัครสอบและลงลายมือชื่อผูสมัครสอบ สําหรับผูท่ียังไมไดรับเลขประจําตัวสอบใหนํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดตอไดท่ีกลุมงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจาหนาท่ี   
สํานักการศึกษา โทรศัพท 0 2437 6631 - 5 ตอ 3444 - 5 ภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560  
หากพนกําหนดใหถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

4.4  ผูสมัครสอบท่ีมีความพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินและส่ือความหมาย หรือ
ทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกายใหระบุความพิการและความตองการเพ่ือสํานักการศึกษาจะจัดหองสอบ 
ใหตามจํานวนท่ีผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหตามท่ีเห็นสมควร 
ในวันสอบ 

๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  วัน  เวลา  และสถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของ
ผูเขาสอบแขงขัน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) กําหนดวันสอบ
ขอเขียนวันท่ี 18 - 19 มีนาคม 2560  และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเฉพาะผูสมัครสอบท่ีไดชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบถูกตองแลว พรอมประกาศวัน เวลา สถานท่ีสอบและวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขันใน     
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 ทางเว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com 

 
 

๖.  หลักฐานและเอกสาร… 

http://www.teacherbkk.com/


 
 

- ๕ - 
 
๖.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนําไปในวันสอบขอเขียนเพ่ือแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ 

๖.๑  ใบสมัครสอบท่ีมีเลขประจําตัวสอบพรอมติดรูปถายท่ีมุมบนดานขวาของใบสมัคร           
(รูปถายปจจุบัน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว) หากไม
ติดรูปถายจะไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยใชกระดาษอัดภาพถายโดยเฉพาะ และลงลายมือชื่อผูสมัครสอบแขงขัน 
กรณีท่ีผูสมัครสอบแขงขันซ่ึงเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐสังกัดหนวยงานอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหแนบหลักฐานการอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมใหโอนเม่ือสอบแขงขันไดโดยไมมีเง่ือนไขจาก
ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งไวกับใบสมัครสอบดวย  จึงจะถือวาใบสมัครสอบสมบูรณ 

6.2  บัตรประจําตัวประชาชน ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในการเขาสอบ 
ท้ังสองวันของการสอบแขงขัน  

***หากขาดหลักฐานขอใดขอหนึ่งตามขอ 6.1 และ 6.2 ไมมีสิทธิเขาสอบ 
๖.๓  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีออกให

โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖  
6.4  สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of  

Records) ท่ีระบุกลุมวิชาเอกท่ีใชสมัครสอบ   
เอกสารลําดับท่ี 6.1 - 6.4 ใชสําเนาอยางละ 1 ฉบับและตองรับรองสําเนาเอกสารวา 

"สําเนาถูกตอง" ทุกหนาดวยตัวเอง พรอมเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล กลุมวิชาท่ีสมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ        
ตัวบรรจงไวท่ีมุมบนดานขวามือของเอกสารหลักฐานดวย โดยผูสมัครสอบแขงขันตองเปนผูสําเร็จการศึกษา  
ซ่ึงวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร และวันท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตองกอนหรือไมหลังวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทายคือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 

สําหรับผูสมัครสอบท่ีไมนําสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนและหลักฐานการศึกษาตามขอ 6.3 และขอ 6.4 สงมอบใหเจาหนาท่ีคุมสอบในวันสอบขอเขียน 
ขอใหนําหลักฐานเอกสารดังกลาวใสซองวงเล็บมุมซองวาเอกสารสําหรับแนบกับใบสมัครสอบแลวสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงกลุมงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจาหนาท่ี สํานักการศึกษา 
เลขท่ี 869 ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 ภายใน 3 วันนับแตวันสอบ
ขอเขียนวันสุดทาย(ดูการประทับตรา วัน เดือน ป ของไปรษณีย) หากพนกําหนดใหถือวาผูสมัครสอบ          
สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ท้ังนี้สํานักการศึกษาจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของเอกสารหลักฐานและ
หรือกรณีหลักฐานเอกสารไมครบถวนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

๗.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามายื่นกอนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู  (สัมภาษณ)  
     หลังจากสอบผานขอเขียนแลว 

๗.๑ ตนฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและตนฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ท่ีระบุกลุมวิชาเอกท่ีใชสมัครสอบ ซ่ึงตรงกับสําเนาท่ียื่นไว ณ วันสอบขอเขียน โดยผูสมัครสอบแขงขัน
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาถึงวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตรตองกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทายคือ
วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ 

๗.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
๗.๓ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
 

 
๗.๔ ใบรับรองแพทย… 
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๗.๔ ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ก.
วาดวยโรค พ.ศ. 2554  

๗.๕  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถามี)   
๗.๖  สด.๘  สด.๙ สด.๔๓  กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย 
๗.๗  ตนฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีออกใหโดย     

คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  และตองไดรับอนุมัติจากคุรุสภา
อยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนตองมีอายุใชไดจนถึงวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 

บุคคลใดไมย่ืนหลักฐานและเอกสาร และหรือไมเขาสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
(สัมภาษณ) ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดถือเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูขาดสอบ   

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๙. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีถือวาเปนผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวารอยละหกสิบ  การตัดสิน

ถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ  มิได   

๑๐. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาค

จากมากไปหานอย  โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก กรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน       
ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากไดคะแนนภาค ข เทากัน  ใหผูสอบไดคะแนน
ภาค ก  มากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา ถาไดคะแนนภาค ก  เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบ 
กอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา 

บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  เวนแต 
มีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดในคุณวุฒิ  กลุมวิชาหรือทาง  หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหมแลว  
บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง 
๑๑.๑  ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 

ในแตละกลุมวิชาโดยใหผูสอบแขงขันไดบรรจุและแตงต้ังในสถานศึกษาท่ีมีตําแหนงวางในแตละกลุมวิชา 
โดยมีเง่ือนไขดังนี ้

  กรุงเทพมหานครมีนโยบายใหผูสอบแขงขันไดท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและจะขอโอนไปรับราชการสังกัดหนวยงานอ่ืนของรัฐ นอกสังกัด
กรุงเทพมหานครตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไมนอยกวา  8  ปนับถึงวันขอ
โอน รวมถึงการโอนไปในกรณีสอบแขงขันได  เวนแตการลาออกจากราชการ และตองแจงความประสงคขอโอนให
สํานักการศึกษาทราบลวงหนา  1  ป  (เม่ืออยูครบ  7  ป  สามารถแจงความประสงคได) ท้ังนี้เพ่ือเปนการวาง
แผนการทดแทนตําแหนงและการพัฒนาบุคลากร   

11.2 ผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตรตองกอน
หรือไมหลังวันท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย 

 
๑๑.3  เปนผูมีคุณสมบัติ… 
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๑๑.3  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน หากตรวจสอบภายหลังพบวา         
ผูสอบแขงขันไดรายใด  มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรือขาด
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จหรือไมแสดงขอมูลตามความ
เปนจริงจะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้ง  หรือหากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งยกเลิกคําสั่งนั้น แลวแตกรณี และจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

11.4  ผูสอบแขงขันไดท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย  โดยใชใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเปนหลักฐานแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกระบวนการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครท่ีูคุรุสภากําหนดไวดวยตนเองและตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกอนอนุมัติ        
ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงครูผูชวย เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เพ่ือใหมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานตําแหนงของ
ตําแหนงครู หากไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเวลาท่ีกําหนดถือวาขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงครู 

๑๑ .5  ในกรณีผูสอบแขงขันไดไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปแลว ตอมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไมไดรับการตออายุ จะถือวา 
เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงของตําแหนงครตูามท่ี ก.ก. กําหนด 

๑๑.6  ผูสอบแขงขันไดท่ีมีคุณวุฒิสูงแตนําคุณวุฒิต่ํามาสมัครสอบเม่ือสอบแขงขันได  
และไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว จะนําคุณวุฒิสูงมาขอปรับใหไดเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไมได  

11.7  ผูสอบแขงขันไดซ่ึงเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐสังกัดหนวยงานอ่ืนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ท่ีไมมีหลักฐานการอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมใหโอนโดยไมมีเง่ือนไขเม่ือ
สอบแขงขันไดจากผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขา 
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๑.8 การเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกใหใช
ประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดเปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการบรรจุครั้งแรกใหมารายงานตัว 
จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบแขงขันจะตองสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแขงขัน และจํานวน 
ผูถูกเรียกบรรจุและแตงตั้งซ่ึงอาจมากกวาหรือเทากับจํานวนตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร  สําหรับการบรรจุ 
และแตงตั้งในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันไดโดยตรงเปนรายบุคคลกอนวันรายงานตัวไมนอยกวา  
10  วัน  นับแตวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีปรากฏใน
เอกสารการสมัคร  หากผูสอบแขงขันไดเปลี่ยนแปลงท่ีอยูภายหลังตองแจงใหทราบ 

 ๑๑.9 ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเม่ือไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ  ณ  สถานศึกษาแหงใด  ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหนังสือสงตัวกําหนด 
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจแุละแตงตั้ง  เวนแตในหนังสือจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

11.10 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐสังกัด
หนวยงานอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอยูกอนการสอบแขงขัน  จะรับโอนมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไดจะตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 

 (1)  เปนผูสอบแขงขันได ซ่ึงไดรับการเรียกตัวมาบรรจุและแตงตั้งและผูนั้นสมัครใจท่ีจะโอน 
 (2) ตองไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย   
 

(3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ… 
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 (3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตนสังกัดอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมให
โอนและรับรองวาเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความประพฤติปฏิบัติดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 (4) ใหโอนมาบรรจุและแตงตั้ง โดยใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงและคุณวุฒิ 
ท่ีสอบแขงขันได หากผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนตามตําแหนงและคุณวุฒิ ท่ีสอบแขงขันได   
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันเดิม  แตตองไมสูงกวาอันดับและข้ันสูงสุดของเงินเดือนสําหรับตําแหนง 
ท่ีสอบแขงขันได 

 สําหรับการรับโอนขาราชการทหาร  ตํารวจท่ีมียศ  และการรับโอนขาราชการสังกัด
หนวยงานอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีไมเขาหลักเกณฑตามขอ (4) ขางตน ใหเสนอ ก.ก. พิจารณา
เปนรายๆ ไป 

 (5 ) การรับโอนผูสอบแขงขันไดมาบรรจุและแตงตั้ งในสถานศึกษานั้นตองมี
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี  ก.ก. กําหนด 

 (6) การรับโอนขาราชการโดยการสอบแขงขันนี้จะไมจายคาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 
และคาเชาบานให ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๒.  การยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
๑๒.1  ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
๑๒.2  ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 
๑๒.3  ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนด 
๑๒.4  ไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได 

13.  การขอดูคะแนนสอบ 

การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดของสํานักงาน ก.ก. ใหถือเปนท่ีสุด ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
ขอใหทบทวนแตประการใด กรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับผลการสอบสามารถขอดูผลคะแนนไดภายใน 60 วัน  
นับจากวันประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได 

 

ท้ังนี้  ไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับกลุมวิชา  จํานวนตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขัน  
ตารางหลักสูตรและกําหนดการสอบแขงขันแนบทายประกาศนี้  อนึ่ง หากปรากฏวาในการดําเนินการ
สอบแขงขันมีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริต  หรือดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม  
ใหผูดําเนินการสอบแขงขันพิจารณาแกไขหรือยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนี้ได 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายสมภาคย  สุขอนันต) 
หัวหนาสํานักงาน ก.ก. 
ผูดําเนินการสอบแขงขัน 
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ก)  บัญชีรายละเอียดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560 

(แนบทายประกาศสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  คร้ังที่ ๑/๒๕60  ลงวนัที่  24 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 

ตําแหนงและกลุมวิชา 
 

 

  

ข)  รายละเอียด... 

ลําดับท่ี ตําแหนง กลุมวิชา อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

จํานวนตําแหนง 
ท่ีประกาศ 

รับสมัครสอบ 

   ๑ ครูผูชวย คณิตศาสตร 
 

 
 
อันดับครูผูชวย 
ข้ัน 15,050 บาท 
สําหรับวุฒิปรญิญาตรี  
(หลกัสตูร ๔ ป)  
 
ข้ัน 15,800 บาท 
สําหรับวุฒิปรญิญาตรี  
(หลกัสตูร ๕ ป)  
 
ข้ัน 15,800 บาท 
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 
หลักสตูร 4 ป และ
ประกาศนียบัตรบัณฑติ      
ท่ีมีหลักสตูรการศึกษา      
ไมนอยกวา 1 ป ตอจาก    
วุฒิปริญญาตรีหลักสตูร 4 ป 
 
 

ปริญญาตรีกลุมวิชาคณิตศาสตร 
 

10 

   2 ครูผูชวย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 10 

   3 ครูผูชวย อนุบาลศึกษา ปริญญาตรีกลุมวิชาอนุบาลศึกษา 10 

   4 ครูผูชวย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุมวิชาภาษาไทย 10 

   5 ครูผูชวย พลศึกษา ปริญญาตรีกลุมวิชาพลศึกษา 3 

   6 ครูผูชวย ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุมวิชาดนตรสีากล 5 

   7 ครูผูชวย วัดผล ปริญญาตรีกลุมวิชาวัดผล 1 

   8 ครูผูชวย เกษตรกรรม ปริญญาตรีกลุมวิชาเกษตรกรรม 1 

   9 ครูผูชวย สังคมศึกษา ปริญญาตรีกลุมวิชาสังคมศึกษา 3 

   10 ครูผูชวย ศิลปศึกษา- 
วาดเขียน 

ปริญญาตรีกลุมวิชาศลิปศึกษา -  
วาดเขียน 

5 

   11 ครูผูชวย บรรณารักษ ปริญญาตรีกลุมวิชาบรรณารักษ 3 

   12 ครูผูชวย แนะแนว ปริญญาตรีกลุมวิชาแนะแนว 2 

   13 ครูผูชวย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุมวิชาการศึกษาพิเศษ 10 

รวม 73 



 
 

- ๑๐ - 
 

ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมวิชาและจํานวนตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560 
  (แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี  1/2560 ลงวันท่ี  24  มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

ตําแหนง กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก 

จํานวน 
ตําแหนง 
ท่ีประกาศ 
รับสมัคร 

ครูผูชวย ๑.  กลุมวิชาคณิตศาสตร   10 
 ๑.๑ คณิตศาสตร ๑.๒ การสอนคณิตศาสตร  
 ๑.๓ การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา ๑.๔ คณิตศาสตรศึกษา  
 ๑.๕ คณิตศาสตรประยกุต ๑.๖ การศึกษาคณิตศาสตร  
 1.7 สถิติ ๑.๘ สถิติคณิตศาสตร  
 ๑.๙ สถิติศาสตร ๑.๑0 คณิตศาสตรสถิติ  
      
      
ครูผูชวย   2. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ   10 
 2.1 ภาษาอังกฤษ 2.2 การสอนภาษาอังกฤษ  
 2.3 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2.4 วรรณคดีภาษาอังกฤษ  
 2.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 2.6 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  
 2.7 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2.8 การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ  
    ภาษาตางประเทศ  
      
ครูผูชวย   3.  กลุมวิชาอนุบาลศึกษา   10 
 3.1 การอนุบาล 3.2 อนุบาลศึกษา  
 3.3 การศึกษาปฐมวัย 3.4 ปฐมวัยศึกษา  
 3.5 การปฐมวัยศึกษา 3.6 การปฐมวัย  
      
      
ครูผูชวย 4.  กลุมวิชาภาษาไทย   10 

 4.1 ภาษาไทย 4.2 การสอนภาษาไทย  
 4.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 4.4 ภาษาและวรรณคดีไทย  
 4.5 วรรณคดีไทย 4.๖ การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา  
 4.7 วิธีการสอนภาษาไทย 4.8 ภาษาไทยและการส่ือสาร  
 4.9 ไทยคดีศึกษา 4.10 ไทยศึกษา  
      
      
ครูผูชวย 5.  กลุมวิชาพลศึกษา   3 

 5.1 พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา 5.2 ศึกษาศาสตร-พลศึกษา  
 5.3 วิทยาศาสตรการกีฬา 5.4 การฝกและการจัดการกีฬา  
 5.5 สุขศึกษาและพลศึกษา    
      
      
ครูผูชวย 6.  กลุมวิชาดนตรีสากล   5 
 6.1 ดนตรีสากล 6.2 คีตศิลปสากล  
 6.3 ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 6.4 ดุริยางคสากล  
      
      
     ตําแหนง... 



 
 

- ๑๑ - 
 

ตําแหนง กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก 

จํานวน 
ตําแหนง 
ท่ีประกาศ 
รับสมัคร 

ครูผูชวย 7.  กลุมวิชาวัดผล   1 
 7.1 วัดผล 7.2 วัดผลการศึกษา  
 7.3 การวัดผลการศึกษา 7.4 การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
 7.5 เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล    
      
      
ครูผูชวย 8.  กลุมวิชาเกษตรกรรม   1 
 8.1 เกษตรกรรม 8.2 เกษตรศึกษา  
 8.3 เกษตรท่ัวไป 8.4 ศึกษาศาสตร - เกษตร  
 8.5 เกษตรศาสตร 8.6 เกษตรศาสตรท่ัวไป  
 8.7 ครุศาสตรเกษตร 8.8 สงเสริมการเกษตร  
 8.9 เทคโนโลยีการเกษตร 8.10 การเกษตร  
 8.11 พฤกษศาสตร 8.12 พืชไร  
 8.13 พืชไรนา 8.14 พืชสวน  
 8.15 พืชศาสตร 8.16 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

 8.17 พืชศาสตรและเทคโนโลยี 8.18 สงเสริมและเผยแพรการเกษตร  
 8.19 พืชผัก 8.20 พืชสวนประดับ  
 8.21 สัตวศาสตร 8.22 เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตพืช  
 8.23 เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 8.24 สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  

 8.25 เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว 8.26 การผลิตพืช  
 8.27 พัฒนาการเกษตร 8.28 ไมผล  

 8.29 การผลิตสัตว 8.30 เกษตรและส่ิงแวดลอม  
 8.31 การสงเสริมและส่ือสารการเกษตร    
      
      
ครูผูชวย 9.  กลุมวิชาสังคมศึกษา   3 
 9.1 สังคมศึกษา 9.2 ประวัติศาสตร  
 9.3 การสอนสังคมศึกษา 9.4 สังคมศาสตร  
 9.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 9.6 พัฒนาสังคม  
 9.7 วัฒนธรรมศึกษา 9.8 จริยศึกษา  
 9.9 พัฒนาชุมชน 9.10 รัฐประศานศาสตร  
 9.11 การเมืองและการปกครอง 9.12 การบริหารรัฐกิจ  
 9.13 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9.14 ภูมิศาสตร  
 9.15 การสอนพระพุทธศาสนา 9.16 พุทธศาสตร  
 9.17 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 9.18 สังคมวิทยา  
 9.19 อิสลามศึกษา 9.20 สังคมศาสตรการพัฒนา  
 9.21 ปรัชญา 9.22 ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจสังคม  
 9.23 รัฐศาสตร 9.24 การปกครอง  
 9.25 การบริหารและการปกครองทองถิ่น 9.26 นิติศาสตร  
 9.27 ไทยศึกษา 9.28 ไทยคดีศึกษา  
 9.29 การสอนประวัติศาสตร 9.30 ปรัชญาและศาสนา  
 9.31 การสอนภูมิศาสตร    
      
      
     ตําแหนง... 



 
 

- ๑๒ - 
 

ตําแหนง กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก 

จํานวน 
ตําแหนง 
ท่ีประกาศ 
รับสมัคร 

ครูผูชวย 10.  กลุมวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน 10.2 ศิลปศึกษา 5 
 10.1 ศิลปะ 10.2 ศิลปศึกษา  
 10.3 ศิลปไทย 10.4 ศิลปะไทย  
 10.5 ศิลปกรรมศึกษา 10.6 ประยุกตศิลปศึกษา  
 10.7 ทัศนศิลป 10.8 วิจิตรศิลป  
      
      
      
ครูผูชวย 11.  กลุมวิชาบรรณารักษ   3 
 11.1 บรรณารักษ 11.2 บรรณารักษศาสตร  
 11.3 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 11.4 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
      
      
      
ครูผูชวย 12.  กลุมวิชาแนะแนว   2 
 12.1 จิตวิทยาการศึกษา   12.2 การใหคําปรึกษาและการแนะแนว  
 12.3 การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา 12.4 จิตวิทยาและการแนะแนว  
 12.5 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    
      
      
      
ครูผูชวย   13.  กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ   10 
 13.1 การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็ก 13.2 การศึกษาพิเศษ  
  พิเศษหรือหูหนวกศึกษา  (ความบกพรองทางสติปญญา)  
   13.3 การศึกษาพิเศษ  13.4 การศึกษาพิเศษ  
  (ความบกพรองทางการเห็น)  (ความบกพรองทางการไดยิน)  
   13.5 การศึกษาพิเศษ     
  (การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน)    
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค)  ตารางกําหนด... 



 
 

- ๑๓ - 
 

ค)  ตารางกําหนดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย 

 

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

วันเสารท่ี  18  มีนาคม  2560 ภาค  ก  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)  

(ภาคเชา)   

๐9.00 – 12.00  น. 
  

-  วิชาความรอบรู  (๗๕  คะแนน) 
-  วิชาความสามารถท่ัวไป  (50  คะแนน) 

 

(ภาคบาย)   

14.00 - 15.3๐  น. -  วิชาความรูความเขาใจเก่ียวกับการประพฤติและ       
   การปฏิบัติของวิชาชีพครู  (75 คะแนน)  
 

 

วันอาทิตยท่ี  19  มีนาคม  2560  ภาค  ข  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)  
(ภาคเชา)   

09.0๐ – 11.00  น. -  วิชาความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
   (๑๐๐  คะแนน) 

 

(ภาคบาย)   

13.00 – 15.00  น. -  วิชาความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก   
   (๑๐๐  คะแนน) 

 

15.10 – 15.30  น. ภาค  ค 1  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  
 -  ความเหมาะสมกับตําแหนง  ทดสอบเก่ียวกับ 

   ภาวะทางอารมณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง)  หลักสูตรการสอบแขงขัน... 



 
 

- ๑๔ - 
 

ง)  หลักสูตรการสอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ตําแหนงครูผูชวย 
 

(แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร   
ครั้งท่ี  ๑/๒๕60 ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕60) 

(ตามมติ  ก.ก. ครั้งท่ี 10/2556  เม่ือวันท่ี  17  ตุลาคม  2556) 
    

 

หลักสูตรการสอบแขงขัน  ประกอบดวย  ภาค ก  ภาค ข  ภาค ค  (คะแนนท้ังหมด  500  คะแนน) 
ภาค  ก  ความรอบรู  ความสามารถท่ัวไป  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพคร ู 
(คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

๑.  ความรอบรู  (คะแนนเต็ม  ๗๕  คะแนน)  ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องตอไปนี้ 

 ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณปจจุบัน 

 ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

 ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

 ๑.๔  กฎหมาย  (พระราชบัญญัติ)  ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

  ๑.4.๑  กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
  ๑.4.๒  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   
  1.4.3  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากร 

   กรุงเทพมหานคร 

  ๑.4.4  กฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.4.5  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.4.6  กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

  ๑.4.7  กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

๒.  ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียน
แบบปรนัยในเรื่องตอไปนี้ 

 ๒.๑  ความสามารถดานตัวเลข  ใหทดสอบความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล
เก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ   

 ๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย  ใหทดสอบความเขาใจภาษา  การอานจับใจความ   
การสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงขอความ  การสะกดคํา  การแตงประโยค  และคําศัพท 

 ๒.๓  ความสามารถดานเหตุผล  ใหทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย   

๓.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพคร ู    
(คะแนนเต็ม  75  คะแนน)  ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องตอไปนี้ 

 ๓.๑  วินัยและการรักษาวินัย 

 3.2  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

 3.3  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
 3.4  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3.5  สมรรถนะวิชาชีพครู 
 
 

ภาค  ข  ความรูความสามารถ… 



 
 

- ๑๕ - 
 
ภาค  ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

1.  ความรู  ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องตอไปนี้ 

 1.1  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.2  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 
 1.3  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 1.4  การพัฒนาผูเรียน 

 1.5  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.6  การวิจัยทางการศึกษา 

 1.7  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 1.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.  ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ใหทดสอบ 
ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย  และหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรูในเนื้อหา  กลุมวิชาหรือทาง   
หรือสาขาวิชาเอก 

 
ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  ๑0๐  คะแนน) 

๑.  ความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน)  ใหทดสอบเก่ียวกับ 
ภาวะทางอารมณ ดวยวิธีการสอบขอเขียน 

2.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ใหประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ  สังเกต  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ  หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม  โดยประเมินจาก 

 2.1  ประวัติสวนตัวและการศึกษา 

 2.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 2.3  บุคลิกลักษณะ 

 2.4  การมีปฏิภาณ  ทวงทีวาจา 

 2.5  เจตคติและอุดมการณ 


