ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
------------------------------------------ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยอนุมตั ิ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) อัตราเงินเดือน
ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) อัตราเงินเดือน
ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑
ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ ส่วนบัญชีรายละเอียด
ตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
/๒.๑.๑ มีสัญชาติ..............

- ๒ ๒.๑.๑ มีสญ
ั ชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอืน่
หรือ ถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ หรือกฎหมายอื่น
๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.อนุมัติ
ให้เป็นวุฒิที่ใช้บรรจุครูได้ ตามกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี้
๒.๓ ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน(ทั้งนี้เมือ่
จะบรรจะและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดํารงตําแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น)
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
/๔. เอกสารและ................

- ๓ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายืน่ ในวันสมัครสอบแข่งขัน
๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่า สําเร็จการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
(สําหรับหนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้เฉพาะผู้ที่สาํ เร็จการศึกษา) และ
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร(หากเป็น
ภาษาอังกฤษให้แนบใบ transcript ที่เป็นภาษาไทยด้วย) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ในกรณีที่ผู้สมัครรายใด ไม่มีปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยสภา
มหาวิทยาลัยมาแสดงในวันสมัครสอบ เนือ่ งจากจบการศึกษาในปีนั้นและสถานศึกษาออกให้ไม่ทันกําหนดผู้สมัคร
สามารถใช้ใบรับรองการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ที่ระบุวัน
สําเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ และใบรับรองการศึกษาต้องระบุ
ว่า “สําเร็จการศึกษาแล้วอยู่ระหว่างรอสภา ฯ อนุมัติ” และจะต้องนําปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ
โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสําเร็จการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันมาแสดงในวันบรรจุและ
แต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิก์ ารบรรจุและแต่งตั้ง
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ ทีย่ ังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมสําเนา ๑ ชุด
๔.๕ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสําเนา ๑ ชุด
๔.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด (กรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านฉบับจริง
ไปแสดงได้ ให้ดําเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเขต(ในกรุงเทพมหานคร)
หรือเทศบาลใดก็ได้นําไปใช้แทน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๒. วัณโรคในระยะติดต่อ
๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๙ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มอี ํานาจสั่งบรรจุให้สอบแข่งขันในวันสมัคร
สอบแข่งขันด้วย ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ และผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแนบหลักฐานการอนุญาตให้สอบแข่งขันและยินยอมให้โอนหรือย้ายโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องมีอัตรา
เงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของครูผู้ช่วย ถ้ามีเงินเดือนเกินขั้นสูงของครูผู้ช่วย คือขั้น ๑๘,๖๙๐ บาท จะไม่รบั ย้ายหรือโอน
มาบรรจุเป็นข้าราชการครูในการสอบแข่งขันในครั้งนี้แต่อย่างใด โดยไม่มีเงื่อนไขและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
/๔.๑๐ ผูส้ มัครรายใด......

- ๔ ๔.๑๐ ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันมีสิทธิ์ไม่รับสมัครสอบแข่งขัน
ในกรณีทผี่ ู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ที่ควรแจ้งให้ทราบ ผู้สมัครราย
นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาสอบแข่งขัน
และเมื่อผูส้ มัครสอบแข่งขัน ได้รับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฎว่าตรวจสอบพบภายหลัง
ไม่มีคุณสมบัติครบ จะไม่ได้รับพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งหรือให้โอนหรือย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้ แล้วแต่กรณีโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๑๒ ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกง
ยีนส์ เสื้อยืดและรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

(เอกสารหลักฐานที่เป็นสําเนาต้องนําฉบับจริงมาแสดงด้วย และต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๕. การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน
๕.๑ ผูส้ มัครสอบแข่งขันจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
๕.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งหน่วยจัดสอบทราบภายใน ๗ วัน หากไม่ปฏิบัติตาม ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สอบแข่งขันขึน้ บัญชีไว้ได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิน้
๕.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มคี ุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นเอกคู่ ให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขา
วิชาเอกเดียวเท่านัน้
๕.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครในวันสมัคร
สอบแข่งขัน
๖. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน
๖.๑ ผูส้ มัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)
๖.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบแข่งขันแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดําเนินการ
สอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้ที่มิได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
ให้มีสทิ ธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน
/๗. การประกาศ............

- ๕ ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบแข่งขันและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและไม่มีสทิ ธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http//www.edbkk1.go.th ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
จะดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แนบท้ายประกาศนี้
๙. วัน เวลา และสถานทีส่ อบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
๑๕๐ คะแนน
วันเสาร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น

- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
- ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
๑๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๗๕ คะแนน
๗๕ คะแนน

/๑๐. สถานทีส่ อบ.............

- ๖ สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
- สอบสัมภาษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

๑๐. สถานทีส่ อบแข่งขัน
จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซด์ http://www.edbkk1.go.th/ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๑. การตรวจกระดาษคําตอบ
๑๑.๑ การทําข้อสอบในกระดาษคําตอบ ให้ใช้ดินสอดําชนิด ๒ บีขึ้นไป
๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนที่สอบตามเกณฑ์ โดยผู้สอบแข่งขันต้องได้
คะแนนในภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบภาค ค โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบให้ทราบก่อน และดําเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ ให้ดําเนินการสอบภาค ค หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
๑๒.๒ กรณีทมี่ ีผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผสู้ อบ
ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๑๒.๓ หากได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า
๑๒.๔ ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า

/๑๓. การประกาศ.........

- ๗ ๑๓. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชือ่ ผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสทิ ธิ์สอบภาค ค ภายในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซด์
http://www.edbkk1 .go.th ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๓.๒ ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซด์ http://www.edbkk1.go.th
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศเรียงตามลําดับที่จากผูส้ อบแข่งขัน
ได้คะแนนสูงลงมาตามลําดับแยกตามกลุ่มวิชาเอก
๑๔. การประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๕. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๕.๑ ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.ที่ยงั ไม่หมดอายุ
๑๕.๒ เป็นผู้มคี ุณสมบัติ มีคณ
ุ วุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศ
สอบแข่งขัน หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๕.๓ สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบแข่งขันและยินยอมให้โอนหรือย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุ จะไม่ได้รับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุ
และแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตัง้
๑๕.๔ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครัง้ แรก
จะยึดถือประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว
จึงเป็นหน้าทีข่ องผูส้ มัครสอบแข่งขันที่ตอ้ งรับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งในโอกาสต่อไป จะเรียกบรรจุ โดยจะมีหนังสือเรียก
ตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตการ
จ่ายของไปรษณีย์ ทีผ่ ู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตรา
ของไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัวนั้น
/๑๕.๕ ผูท้ ี่ได้รบั ..............

- ๘ ๑๕.๕ ผู้ที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อได้รับหนังสือส่งตัว
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดเวลาใน
หนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๕.๖ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลให้
ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิที่นํามาสมัครสอบเท่านั้น หากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล (ยกเว้น
ข้าราชการทหารหรือตํารวจ) ได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้นั้น
อยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้
๑๕.๗ ผู้สมัครสอบแข่งขันทีม่ ีคุณวุฒิสูง แต่นําคุณวุฒิต่ํากว่ามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขัน
ได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๕.๘ การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการโดยผลการสอบแข่งขันได้ ไม่ผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายครอบครัว ค่าพาหนะและ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
๑๖. ผูส้ อบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกบัญชีเมือ่ ผู้นนั้ มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๖.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๖.๓ ไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
๑๖.๔ ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งนั้นได้
๑๗. ระเบียบและข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสอบ
๑๗.๑ การเข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม เหมาะสม
ที่จะเป็นครู
๑๗.๒ ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบไปในวันสอบ และต้องวาง
บัตรประจําตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทําการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวสอบ กรรมการกํากับห้องสอบจะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัด จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๑๗.๓ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือ
สอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ
หลังจากลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๑๗.๔ ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๕
๑๗.๕ ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องเชื่อฟังคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการกํากับห้องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๑๗.๖ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําข้อสอบ
๑๗.๗ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกํากับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขในทางที่
เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
/๑๗.๘ ผู้เข้าสอบ..............

- ๙ ๑๗.๘ ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น
๑๗.๙ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๗.๑๐ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอดํา ๒B ขึ้นไป ยางลบ
ดินสอ ไม้บรรทัดและอุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนําข้อสอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๗.๑๑ ห้ามผูเ้ ข้าสอบแข่งขันนําเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคํานวณ หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้ามีการนําเข้าไปและคณะกรรมการพบจะถือว่าทุจริตในการสอบ
ครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายกฤช กาญจนาภา)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- ๑๐ หลักสูตรการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย ครัง้ ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของ
ตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยใน
เรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการของส่วนราชการ
๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกีย่ วกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุป
หาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
/๓. ความรู้ความเข้าใจ........

- ๑๑ ๓. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
๑. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณี
กําหนด ให้มที ั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดสัดส่วนคะแนนให้
ชัดเจน พร้อมกับการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
๒. การประกอบคุณความดี
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. เจตคติและอุดมการณ์


- ๑๒ รายละเอียดตําแหน่งกลุม่ วิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๗
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
------------------------------------------------------------------

ลําดับที่

ตําแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ/ศิลปศึกษา
ดนตรีไทย
พลศึกษา
สังคมศึกษา

จํานวนอัตรา
ที่ประกาศรับสมัคร
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๙ อัตรา

หมายเหตุ

- ๑๓ รายละเอียดคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
จํานวน
ตําแหน่ง
วุฒิ/สาขา/วิชาเอก
หมายเหตุ
ตําแหน่ง
ครูผชู้ ่วย ปริญญาตรี
๑
วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
๑. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
(๑) คณิตศาสตร์
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
(๒) การสอนคณิตศาสตร์
วิชาเอกที่กําหนด
(๓) คณิตศาสตร์ศึกษา
(๔) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(๕) การศึกษาคณิตศาสตร์
(๖) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
(๗) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(๘) สถิติ
(๙) สถิติคณิตศาสตร์
(๑๐) สถิตศิ าสตร์
(๑๑) สถิตปิ ระยุกต์
(๑๒) คณิต – เคมี
(๑๓) คณิต – ฟิสิกส์
(๑๔) คณิต – ชีวะ
(๑๕) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
ครูผชู้ ่วย ปริญญาตรี
๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
๑
วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
(๑) วิทยาศาสตร์
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
(๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด
(๓) การสอนวิทยาศาสตร์
(๔) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(๕) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(๖) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(๗) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(๘) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(๙) วิทยาศาสตร์ – เคมี
(๑๐) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา

- ๑๔ ตําแหน่ง
ครูผชู้ ่วย

ครูผชู้ ่วย

วุฒิ/สาขา/วิชาเอก
(ต่อ)
๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
(๑๑) วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(๑๒) การมัธยม – การสอนวิทยาศาสตร์
(๑๓) วิทยาศาสตร์ – ฟิสกิ ส์
(๑๔) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
(๑๕) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๑๖) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(๑๗) วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
(๑๘) สภาวะแวดล้อม
(๑๙) การจัดการสิ่งแวดล้อม
(๒๐) เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
(๒๑) นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
(๒๒) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(๒๓) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(๒๔) วิทยาศาสตร์การอาหาร
(๒๕) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
(๒๖) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(๒๗) การศึกษาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
(๑) ภาษาอังกฤษ
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ
(๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(๔) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ)
(๕) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(๖) ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
(๗) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(๘) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(๙) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(๑๐) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

จํานวน
ตําแหน่ง

๑

หมายเหตุ

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

- ๑๕ ตําแหน่ง
ครูผชู้ ่วย

ครูผชู้ ่วย

ครูผชู้ ่วย

วุฒิ/สาขา/วิชาเอก
๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
(๑๑) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(๑๒) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(๑๓) การสอนภาษาอังกฤษให้ผมู้ ีพื้นฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ
(๑๔) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
(๑๕) อังกฤษธุรกิจ
(๑๖) ภาษาอังกฤษนานาชาติ
ปริญญาตรี
๔. กลุ่มวิชาภาษาไทย
(๑) ภาษาไทย
(๒) การสอนภาษาไทย
(๓) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๔) ภาษาและวรรคดีไทย
(๕) วรรณคดีไทย
(๖) ภาษาไทยและวรรณคดีไทย
(๗) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(๘) วิธีการสอนภาษาไทย
ปริญญาตรี
๕. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
(๑) คอมพิวเตอร์
(๒) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(๓) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(๔) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(๕) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(๖) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(๗) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(๘) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(๙) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(๑๐) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(๑๑) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(๑๒) ศาสตร์คอมพิวเตอร์

จํานวน
ตําแหน่ง

หมายเหตุ

๑

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

๑

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

- ๑๖ ตําแหน่ง

วุฒิ/สาขา/วิชาเอก

ครูผชู้ ่วย

(ต่อ)
๕. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
(๑๓) สารสนเทศศึกษา
(๑๔) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(๑๕) ระบบสารสนเทศ

ครูผชู้ ่วย

ปริญญาตรี
๖. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา
(๑) ศิลปะ
(๒) ศิลปศึกษา
(๓) ศิลปะไทย
(๔) ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
(๕) ศิลปะการช่าง
(๖) ประยุกต์ศิลปศึกษา

ครูผชู้ ่วย

ครูผชู้ ่วย

ปริญญาตรี
๗. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
(๑) ดนตรีไทย
(๒) ดุริยางค์ไทย
ปริญญาตรี
๘. กลุ่มวิชาพลศึกษา
(๑) พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา
(๒) สุขศึกษาและพลศึกษา
(๓) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(๔) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
(๕) การฝึกและการจัดการกีฬา

จํานวน
ตําแหน่ง

หมายเหตุ

๑

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

๑

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

๑

วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

- ๑๗ ตําแหน่ง
ครูผชู้ ่วย

วุฒิ/สาขา/วิชาเอก
ปริญญาตรี
๙. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
(๑) สังคมศึกษา
(๒) การสอนสังคมศึกษา
(๓) พัฒนาสังคม
(๔) สังคมศาสตร์
(๕) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
(๖) ไทยคดีศึกษา
(๗) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(๘) ประวัติศาสตร์
(๙) ภูมศิ าสตร์
(๑๐) วัฒนธรรมศึกษา
(๑๑) การพัฒนาชุมชน
(๑๒) รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)เฉพาะ
ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.)
(๑๓) รัฐประศาสนศาสตร์ แขวงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

จํานวน
ตําแหน่ง
๑

หมายเหตุ
วิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา
วิชาเอกที่กําหนด

หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันนําคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร มาสมัคร
สอบแข่งขัน สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษา
มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ถือจํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาใน
ระบบทวิภาค (semester) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
หน่วยกิต ดังนี้
๑. ผูท้ ี่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป การนับจํานวนหน่วยกิต
ให้นับจากหมวดวิชาเฉพาะ
๒. ผูท้ ี่สําเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ การนับจํานวนหน่วยกิต ให้นับจากรายวิชาที่
ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด
ทั้งนี้วิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่าเกรด C

- ๑๘ ปฏิทินการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
-------------------------------รายการ
๑. ประกาศการสอบแข่งขัน
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
๔. ดําเนินการสอบแข่งขัน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข
และมีสทิ ธิ์สอบภาค ค
๖. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันที่ดําเนินการ
วันจันทร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

