ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. ๒๕๖๐
......................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยดาเนิ นการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวัน ที่ ๘ มีน าคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้
๑.๑ ตาแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้
๑.๒ อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น ๑๕,๐๕๐ บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร ๔ ปี)
๑.๓ อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น ๑๕,๘๐๐ บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร ๔ ปี)
๑.๔ อั ต ราเงิ น เดื อ น อั น ดั บ ครู ผู้ ช่ ว ย ขั้ น ๑๕,๘๐๐ บาท ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร ๕ ปี)

/๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็น ผู้บ กพร่องในศีล ธรรมอันดีส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกเพราะกระทาผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เ ป็ น ผู้ เคยกระท าการทุจริ ตในการสอบเข้ ารับราชการหรื อเข้ าปฏิบั ติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
๒.๒.๑ เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรีทางการศึ กษาหรื อทางอื่ นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกที่
นามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ
๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

/๒.๒ มีใบอนุญาต...

-๓๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๑ อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐ – ๒ ต่อ ๑๑๕, ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๖, ๐ ๒๓๕๔ ๔๙๖๓ ต่อ ๔๐๓ ตั้งแต่
วั น พุ ธ ที่ ๒๙ มี น ำคม ๒๕๖๐ – วั น อั ง คำรที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ ในเวลำรำชกำร โดยไม่ เ ว้ น
วันหยุดรำชกำร
เนื่องจากในวันเวลาที่รับสมัครอาจมีปัญหาการจราจร ผู้สมัครควรเดินทางโดยใช้
บริการขนส่งสาธารณะ
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตร
และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
๒. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
๓. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป หรือจานวน ๕ รูป กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๕. ทะเบี ย นบ้ า นที่ มี ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร สอบ กรณี ไ ม่ ส ามารถน าทะเบี ย นบ้ า นฉบั บ จริ ง
มาแสดงได้ ให้ดาเนินการติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือเทศบาล หรือสานักงานเขต
(ในกรุงเทพมหานคร) เพื่อนามาใช้แทน ทั้งนี้เอกสารฉบับที่ ที่ว่าการอาเภอ เทศบาล หรือสานักงานเขต ออกให้
ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
๖. บัตรประจาตัวประชาชน
๗. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
๘. ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
๙. ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

/๑๐.ใบรับรองแพทย์..

-๔๑๐. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้ (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น)
๑๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี)
๑๒. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชี พโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัคร ที่รับรองสำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ
๕.๒ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างไปรษณี ย์ ไ ว้ ใ นใบสมั ค ร พร้ อ ม
หมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๕.๓ ให้ ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ได้ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว หำกปรำกฏว่ ำ ผู้ ส มั ค ร
สอบแข่งขันสมัครเกินกว่ำหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิกำรสอบแข่งขันทั้งหมด
๕.๔ ผู้ ส มัครสอบต้องแต่งกายสุ ภ าพ ตามแบบสากลนิยม (ห้ำมสวมเสื้อยืด เสื้อยืดโปโล
กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ รองเท้ำแตะ สุภำพสตรีให้สวมกระโปรง)
๖. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
๖.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
๖.๒ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขัน
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร และทางเว็ บ ไซต์
http://www.bkkp.edu.go.th,
http://www.bkkp.go.th, http://www.sesao1.go.th , http://www.secondary2.obec.go.th
๘. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดแนบท้ายประกาศนี้
/๙.วัน เวลา และ...

-๕๙. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร จะทาการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบ
ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามกาหนดการสอบ ดังนี้
ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

- ความรอบรู้
๕๐ คะแนน
- ความสามารถทั่วไป
๕๐ คะแนน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
๕๐ คะแนน
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็น
ครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
วัน/เวลำ
วันอำทิตย์ที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

- ความรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ วิ ช า ๗๕ คะแนน
การศึกษา
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา ๗๕ คะแนน
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๐
เป็นต้นไป

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

๕๐ คะแนน
/๑๐.เกณฑ์การ...

-๖๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
๑๑. กำรตรวจกระดำษคำตอบและประมวลผล
๑๑.๑ จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๑.๒ การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบให้ใช้ดินสอดาชนิด ๒ B ขึ้นไป
๑๒. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๒ ทางเว็บไซต์
http://www.bkkp.edu.go.th,http://www.bkkp.go.th,http://www.sesao1.go.th, http://www.secondary2.obec.go.th
โดยประกาศเรียงตามลาดับที่จ ากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา/ทาง/
วิ ช า เ อ ก ใ น ก ร ณี ที่ มี ผู้ ส อ บ ไ ด้ ค ะ แ น น ร ว ม เ ท่ า กั น ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะ แ น น ภ า ค ข ม า ก ก ว่ า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
ทั้งนี้ บั ญชี ผู้ สอบแข่งขันได้ ใช้ได้ไม่เกิน หนึ่ง ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้
เว้ นแต่ มี การประกาศขึ้ นบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในคุ ณวุ ฒิ กลุ่ มวิ ชา/ทาง/สาขาวิ ชาเอกเดี ยวกั นครั้ งใหม่ แล้ ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๓. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีและ
การยกเลิ ก บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ฯ โดยให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ลื อ กบรรจุ ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
๑๓.๒ ปริ ญญาบัตร ใบแสดงผลการเรี ยน หรือหนังสื อรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ
จากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย
๑๓.๓ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้ สมัครสอบแข่งขัน ได้รายใดมีคุณวุฒิ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓.๔ สาหรั บ ผู้ส อบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่ ว นท้ องถิ่นที่ไม่มี ห นังสื อ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดย
ไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้จะไม่ได้รับการพิจารณาย้ายหรือโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แต่จะบรรจุและ
แต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

/๑๓.๕ การบรรจุและ...

-๗๑๓.๕ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
ตามลาดับทีท่ ี่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
๑๓.๖ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ส่ ง ตั ว ไปปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ร าชการ ณ สถานศึ ก ษาแห่ ง ใดแล้ ว ต้ อ งไปรายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการตามก าหนดเวลา
ในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
๑๔. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๔.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๔.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
๑๔.๔ ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
๑๔.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ตาม ข้อ ๑๔.๓ และ
๑๔.๔ ไปแล้ ว ถ้ า บั ญ ชี นั้ น ยั ง ไม่ ย กเลิ ก และมี เ หตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
๑๔.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลั งพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๑๔.๗ การดาเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ด าเนิ น การผิ ด พลาดอั น อาจเกิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปริญญา ธรเสนา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ๘ หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้
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 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ใน
เรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

/๓. ความรู้...

- ๙ ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
๓.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๓.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
๓.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
๓.๕ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙ ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๒.๑ ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
๒.๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
๒.๓ วุฒภิ าวะทางอารมณ์
๒.๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๒.๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์


- ๑๐ องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
ที่
องค์ประกอบ
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

คะแนน
๑๐ คะแนน

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

๑๐ คะแนน

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์

๑๐ คะแนน

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ

๑๐ คะแนน

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ ๑๐ คะแนน
อุดมการณ์

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถาม ตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที
วาจาการสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคาถาม พฤติกรรม
การควบคุมอารมณ์
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถามโดย
มีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ
อุดมการณ์ ที่มีต่อ วิชาชีพครู

/รายละเอียด ...

- ๑๑ รายละเอียดตาแหน่ง กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
------------------------------------------------------------------

ก. กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป์
นาฎศิลป์

จานวน
อัตรา
ทีร่ ับสมัคร
๕๖
๒๙
๓๒
๑๖
๓
๖
๒
๑
๘
๒๗
๗
๑๔
๓๐
๓๓
๒๔
๑๐
๑๑
๘

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือน
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

กรณีที่มี
ตาแหน่งว่าง
หลังการบรรจุ
ในครั้งแรก
จะดาเนินการ
เรียกบรรจุ
ในกลุ่มวิชา
ตามความ
ต้องการ
จาเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป

- ๑๒ ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก
ปริญญาตรี
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
ดุริยางคศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์
คหกรรม
การเงินและการบัญชี
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
โสตทัศนศึกษา
การศึกษาพิเศษ

จานวน
อัตรา
ทีร่ ับสมัคร
๘
๓
๓
๘
๖
๖
๑
๑
๑
๑๒
๒๘
๘
๒
๒

๔๐๖

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือน
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

กรณีที่มี
ตาแหน่งว่าง
หลังการบรรจุ
ในครั้งแรก
จะดาเนินการ
เรียกบรรจุ
ในกลุ่มวิชา
ตามความ
ต้องการ
จาเป็นของ
สถานศึกษา
ต่อไป

- ๑๓ –
ข. รายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาไทย
(๒) วรรณคดีไทย
(๓) การสอนภาษาไทย
(๔) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(๕) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๖๗ วิธีสอนภาษาไทย
(๗) ภาษาและวรรณคดีไทย
(๘๗ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(๙) ไทยศึกษา
(๑๐) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๒. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาอังกฤษ
(๒) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(๓) วรรณคดีอังกฤษ
(๔) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(๕) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(๖๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๗) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(๘๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(๙) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (๑๐) ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ
(๑๑) ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว
(๑๒) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(๑๓) การสอนภาษาอังกฤษ
(๑๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(๑๕) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(๑๖) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
๓. กลุ่มวิชาภาษาจีน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาจีน
(๒) ภาษาจีนกลาง
(๓) การสอนภาษาจีน
๔. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาญี่ปุ่น
๕. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาเกาหลี
๖. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาฝรั่งเศส
(๒) ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
(๓) การสอนภาษาฝรั่งเศส
(๔) การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ
(๕) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
๗. กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาเยอรมัน
(๒) ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
(๓) การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ
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๘. กลุ่มวิชาภาษาสเปน วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาสเปน
(๒) การสอนภาษาสเปน
๙. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) คณิตศาสตร์
(๒) การสอนคณิตศาสตร์
(๓) คณิตศาสตร์ศึกษา
(๔) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(๕) การศึกษาคณิตศาสตร์
(๖) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(๗) สถิติ
(๘) สถิติคณิตศาสตร์
(๙๙ สถิติศาสตร์
(๑๐) สถิติประยุกต์
(๑๑) คณิตศาสตร์ – เคมี
(๑๒) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
(๑๓) คณิตศาสตร์ – ชีวะ
(๑๔) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
(๑๕) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
(๑๖) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
(๑๗) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
๑๐. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) วิทยาศาสตร์
(๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๓) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
(๕) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(๖) การสอนวิทยาศาสตร์
(๗) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(๘) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(๙) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(๑๐) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(๑๑) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(๑๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา
๑๑. กลุ่มวิชาเคมี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) เคมี
(๒) การสอนเคมี
(๓) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
(๔) เคมีศึกษา
(๕) เคมีเทคนิค
(๖) ชีวเคมี
(๗) เคมีทั่วไป
(๘) วิศวกรรมเคมี
(๙) อินทรีย์เคมี
(๑๐) วัสดุศาสตร์
๑๒. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ฟิสิกส์
(๒) ฟิสิกส์ประยุกต์
(๓) การสอนฟิสิกส์
(๔) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
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๑๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) สังคมศึกษา
(๓) ประวัติศาสตร์
(๕) ศาสนา
(๗) การสอนสังคมศึกษา
(๙) สังคมศาสตร์
(๑๑) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(๑๓) วัฒนธรรมศึกษา
(๑๕) การพัฒนาชุมชน
(๑๗) รัฐประศาสนศาสตร์
(๑๙) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๒๑) การสอนภูมิศาสตร์
(๒๓) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
๑๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา
(๓) การฝึกและการจัดการกีฬา
(๕) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๗) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๑๕. กลุ่มวิชาสุขศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา
(๓) อนามัยครอบครัว
(๕) ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา
๑๖. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ศิลปะ
(๓) ศิลปศึกษา
(๕) ทัศนศิลป์
(๗) ศิลปะภาพพิมพ์
(๙) อุตสาหกรรมศิลป์
(๑๑) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(๑๓) ศิลปะการช่าง
(๑๕) มัณฑนศิลป์

(๒) ภูมิศาสตร์
(๔) สังคมวิทยา
(๖) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
(๘) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(๑๐) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
(๑๒) พัฒนาสังคม
(๑๔) ภูมิศาสตร์แผนที่
(๑๖) ประวัติศาสตร์ตะวันตก
(๑๘) รัฐศาสตร์
(๒๐) ไทยคดีศึกษา
(๒๒) การสอนประวัติศาสตร์
(๒๔) นิติศาสตร์
(๒) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(๔) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
(๖) สันทนาการ
(๘) พลานามัย
(๒) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
(๔) ชีวอนามัย
(๖) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
(๒) ศิลปะไทย
(๔) ศิลปกรรม
(๖) ศิลปกรรมศึกษา
(๘) ประติมากรรม
(๑๐) สถาปัตยกรรมไทย
(๑๒) ออกแบบศิลปะประยุกต์
(๑๔) หัตถศิลป์
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๑๗. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ทัศนศิลป์
(๒) จิตรกรรมสากล
(๓) ประติมากรรม
(๔) วิจิตรศิลป์
๑๘. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) นาฏศิลป์
(๒) นาฏศิลป์ไทย
(๓) นาฏศิลป์สากล
(๔) นาฏศิลป์และการละคร
(๕) นาฏศาสตร์
(๖) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(๗) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
๑๙. กลุ่มวิชาดนตรีสากล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ดนตรีสากล
(๒) ดุริยางค์สากล
(๓) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
๒๐ กลุ่มวิชาดนตรีไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ดนตรีหรือดนตรีศึกษา
(๒) ดนตรีไทย
(๓) ดุริยางศิลป์
(๔) ดุริยางคศิลป์
(๕) ดุริยางคศาสตร์
(๖) ดุริยางค์ไทย
(๗) ดุริยะศิลป์
๒๑. กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ดนตรีสากล
(๒) ดุริยางค์สากล
(๓) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
(๔) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส)
(๕) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขวนงวิชาดนตรีสากล
(๖) คีตศิลป์สากล
(๗) การสอนวิชาดนตรีสากล
๒๒. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) อุตสาหกรรมศิลป์
(๒) อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
(๓) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
๒๓. กลุ่มวิชาคหกรรม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) คหกรรมศาสตร์
(๒) คหกรรมศิลป์
(๓) คหกรรม
(๔) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(๕) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(๖) ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
(๗) อาหารและโภชนาการ
(๘) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป
(๙) คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) (๑๐) คหกรรมทั่วไป
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๒๔. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) การเงิน
(๒) การบริหารงานการเงิน
(๓) การเงินการธนาคาร
(๔) การธนาคารและการเงิน
(๕) การเงินและธุรกิจการเงิน
(๖) บัญชี
(๗) การบัญชี
(๘) การบัญชีการเงิน
(๙) การตลาด
(๑๐) เศรษฐศาสตร์การเงิน(สาขาการเงิน)
(๑๑) เศรษฐศาสตร์การคลัง(สาขาการคลัง)
(๑๒) การจัดการทั่วไป(บัญชี)
(๑๓) การบริหารธุรกิจ(บัญชี)
(๑๔) การบัญชีต้นทุน
(๑๕) การสอบบัญชี
(๑๖) ธุรกิจศึกษา-บัญชี
๒๕. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) บริหารธุรกิจ
(๒) การจัดการ
(๓) การจัดการทั่วไป
(๔) การบริหารทั่วไป
๒๖. กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) ธุรกิจศึกษา
๒๗. กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) เทคโนโลยีทางการศึกษา
(๒) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(๓) เทคโนโลยีการศึกษา
๒๘. กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) วัดผลการศึกษา
(๒) การวัดผลการศึกษา
(๓) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๔) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๒๙. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
(๒) การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
(๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(๔) จิตวิทยาและการแนะแนว
(๕) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว (๖) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
(๗) จิตวิทยา
(๘) จิตวิทยาการศึกษา
(๙) จิตวิทยาโรงเรียน
(๑๐) จิตวิทยาสังคม
(๑๑) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑๒) จิตวิทยาการทดลอง
๓๐. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) บรรณารักษ์
(๒) บรรณารักษศาสตร์
(๓) ห้องสมุดโรงเรียน
(๔) บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์
(๕) บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

- ๑๘ –
๓๑. กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) โสตทัศนศึกษา
(๒) บริการสื่อการศึกษา
(๓) การสื่อสารมวลชน
๓๒. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(๑) การศึกษาพิเศษ
(๒) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา)
(๓) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น)
(๔) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน)
(๕) การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
(๖) การศึกษาพิเศษ หรือการสอนเด็กพิเศษ หรือหูหนวกศึกษา
หมายเหตุ
๑. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
๒. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับ
สมัครให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้
๒.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C

- ๑๙ กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
-------------------------------รายการ
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

วันที่ดาเนินการ
ภายในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. รับสมัครสอบแข่งขัน

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๔ เมษายน
๒๕๖๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

๔. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

๕. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๖. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

- ๒๐ -

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที่.................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง.................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................................................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้...................................................
ตาแหน่ง..............................รับเงินเดือนในอันดับ................................ ขั้น...............................................บาท
ตาแหน่งเลขที่.................................โรงเรียน.........................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................................................กระทรวงศึกษาธิการ
มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และยินยอมให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสอบแข่งขันได้
ลงชื่อ...............................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

- ๒๑ ตัวอย่าง

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที่...................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................ระดับ/อันดับ........................................ขั้น......................................บาท
โรงเรียน..........................................................................สังกัด..............................................................................
กระทรวง...................................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารั บ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ นัน้
...........(หน่วยงานของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)........................พิจารณาแล้ว อนุญาตให้
ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุญาต
(......................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
................................................................................................................................................. .............................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................

