
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๓. เง่ือนไขกำรสมัครสอบ 
๔. วิธีกำรสมัครสอบ 
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขัน  วันเวลำ  และสถำนท่ีสอบ  
 และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ำสอบแข่งขัน 
๖. หลักฐำนและเอกสำรท่ีต้องน ำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
๗. หลักฐำนและเอกสำรท่ีต้องน ำมำย่ืนก่อนวันสอบควำมเหมำะสมกับวิชำชีพครู (สัมภำษณ์)   
 หลังจำกสอบผ่ำนข้อเขียนแล้ว 
๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
๑๐. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๒. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
13. กำรขอดูคะแนนสอบ 
 
 
หมำยเหตุ รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  กลุ่มวิชำ   
  จ ำนวนต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบ  หลักสูตรและตำรำงก ำหนดกำรสอบ 
  แข่งขันอยู่แนบท้ำยประกำศนี้



 
 
 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่  2/๒๕60 

    
 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 29 (7) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
และบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕54  และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร
และแนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ก.ด่วนมำก ที่ กท 0302/1230 ลงวันที่  2 พฤษภำคม 2557 
ให้ส ำนักกำรศึกษำรับผิดชอบในกำรจัดกำรสอบแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตำมมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556 จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ 2/๒๕60 ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

1.1  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ส ำหรบัผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือน  
ขั้น 15,050 บำท   

1.2  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ส ำหรบัผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือน  
ขั้น 15,800 บำท 

1.3  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ส ำหรบัผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี และประกำศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือน ขั้น 15,800 บำท   
ต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๒.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตำมมำตรำ 43 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) มีสัญชำติไทย 

  (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์    

ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

 ข. ลักษณะต้องห้ำม 

  (1) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ก. 

(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำง... 
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  (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (4) เป็นบุคคลล้มละลำย 

  (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

  (6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

  (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำช- 
บัญญัตินี้ หรอืตำมกฎหมำยอ่ืน 

  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้      
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (9) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน      
ในหน่วยงำนของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข.  
(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำม ข. (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (8) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่ 
เป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
ทำงกำรเมืองหรือเป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที ่ 
ในพรรคกำรเมือง ผู้นั้นต้องลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งหรือกำรประกอบอำชีพนั้นและกำรลำออกต้องมี     
ผลก่อนวันบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

๒.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
 ๒.๒.๑  มีคุณวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนที ่ก.ค.ศ. รับรอง

และก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญำตรี กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำ
วิชำเอกตำมที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติ 
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติปริญญำตรีแล้วว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน         
วันสุดท้ำยคือวันที่  25 ธันวำคม 2560 

 ๒.๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนออกให้โดย
คุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนจำกคุรุสภำอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 
คือวันที่ 25 ธันวำคม 2560 และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูต้องมีอำยุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับกำรบรรจุ 
และแต่งตั้ง 

2.3 พระภิกษุ หรือสำมเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้ำสอบแข่งขัน ตำมนัยหนังสือ    
กรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 
ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538  

 
 

3.  เงื่อนไขการสมัครสอบ... 
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๓.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

๓.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น 

3.2  ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสังกัดหน่วยงำนอ่ืนนอกสังกัด
กรุงเทพมหำนครต้องมีหลักฐำนกำรอนุญำตให้มำสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีไม่แสดงหลักฐำนดังกล่ำวอำจพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบ 

3.3  กำรสมัครสอบตำมประกำศนี้ ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำมถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่ำวตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ         
ต่อเจ้ำพนักงำน 

๓.4  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ 

ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกผู้สมัครสอบ  
หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๓.5  ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครสอบ  พร้อมติดรูปถ่ำยที่มุมบนด้ำน
ขวำมือของใบสมัครสอบ จึงจะถือว่ำเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ หำกไม่ติดรูปถ่ำยจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 

3.6 ผู้สมัครสอบสำมำรถแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลขประจ ำตัวประชำชน 
ในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรำยละเอียดกำรขอแก้ไขและ Download แบบค ำร้องขอแก้ไข 
ข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้ำสำรพันปัญหำได้ตั้งแต่วันที่รับทรำบ ถึงวันที่ 25 ธันวำคม 2560   
หลังจำกนั้นจะไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.7 ผู้สมัครสอบทีช่ าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ 
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) หลังวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และ 
จะไม่คืนเงินให้ 

๓.8 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ำสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกำศให้ทรำบพร้อมกับ           
กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันและสถำนที่สอบแข่งขัน  

๔.  วิธีการสมัครสอบ 
เปิดรับสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต  (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560  

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com 
หัวข้อประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๔.๑  ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 
 (๑)  อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน 

กำรกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนท ำกำรกรอกใบสมัคร 
 (2)  กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด  

แล้วท ำกำรสมัคร  ระบบจะออกแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
ให้โดยอัตโนมัติ 

 
 

(3)  พิมพ์แบบฟอร์ม… 



 

 
- ๔ - 

 
 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบลงในกระดำษขนำด 21 x 29.7 ซม.  

(A4)  หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
เช่น  แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพ่ือพิมพ์ในภำยหลัง 

 (4)  ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูล
ได้ให้กลับไปค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบ เพ่ือพิมพ์ที่ปุ่มค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน  
แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ 

4.2  ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 (1)  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบไปช ำระเงินที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  

ทุกสำขำทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ธันวำคม 2560 ในเวลำท ำกำรของธนำคำร ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบ
ควำมถูกต้องทันทีที่ได้รับหลักฐำนกำรช ำระเงินจำกธนำคำรว่ำกำรพิมพ์รำยกำรถูกต้องทั้งในช่องชื่อลูกค้ำ        
และช่องเพ่ือช ำระว่ำได้ช ำระเงินให้กับกรุงเทพมหำนคร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรสมัครสอบคนละ 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน) ตำมวันเวลำที่ก ำหนดและได้ด ำเนินกำรครบทุกข้ันตอน
ภำยในวัน เวลำที่ก ำหนด 

 (2)  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต  
จ ำนวน 30 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจ ำตัวสอบนอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมสอบ 

 (3)  เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบแล้ว 
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 (4)  ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบแล้ว หลังจำกปิดรับสมัครสอบ  
ส ำนักกำรศึกษำจะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบให้ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 

4.3  ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจ าตัวสอบ  
 ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบที่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว  

สำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจ ำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป  
ได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ลงในกระดำษขนำด 21 x 29.7 ซม. (A4) พร้อมติดรูป
ถ่ำยที่มุมบนด้ำนขวำของใบสมัครสอบและลงลำยมือชื่อผู้สมัครสอบ ส ำหรบัผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบให้น ำ
หลักฐำนกำรช ำระเงินไปติดต่อได้ทีก่ลุ่มงานประเมินบคุคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่   
ส านักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3444 - 5 ภายในวันที ่29 มกราคม 2561  
หากพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

4.4  ผู้สมัครสอบท่ีมีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายให้ระบุควำมพิกำรและควำมต้องกำรเพ่ือส ำนักกำรศึกษำจะจัดห้องสอบ 
ให้ตำมจ ำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยำยำมหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ตำมที่เห็นสมควร 
ในวันสอบ 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของ         
ผู้เข้าสอบแข่งขัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ส ำนักงำน ก.ก.) ก ำหนดวันสอบ
ข้อเขียนวันที่ 24 - 25 มีนำคม 2561  และจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพำะผู้สมัครสอบที่ได้ช ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกำศวัน เวลำ สถำนที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ำสอบแข่งขันใน     
วันที่ 26 มกรำคม 2561 ทำงเว็บไซต ์https://teacherbkk.thaijobjob.com 

 
 

๖.  หลักฐานและเอกสาร… 



 

 
- ๕ - 

 

๖.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๖.๑  ใบสมัครสอบที่มีเลขประจ ำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้ำนขวำของใบสมัคร           

(รูปถ่ำยปัจจุบัน หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด  ๑.๕ x ๒  นิว้) หำกไม่
ติดรูปถ่ำยจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ โดยใช้กระดำษอัดภำพถ่ำยโดยเฉพำะ และลงลำยมือชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน 
กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจา้หน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้แนบหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไวก้ับใบสมัครสอบด้วย  จึงจะถือว่ำใบสมัครสอบสมบูรณ์ 

6.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน ผู้เข้ำสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนในกำรเขำ้สอบ 
ทั้งสองวันของกำรสอบแข่งขัน  

***หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 6.1 หรือ 6.2 ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
๖.๓  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือส ำเนำใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ที่ออกให้โดย

คุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  
6.4  ส ำเนำใบคุณวุฒิกำรศึกษำ พร้อมส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of  

Records) ที่ระบุกลุ่มวิชำเอกที่ใช้สมัครสอบ   
เอกสำรล ำดับที่ 6.1 - 6.4 ใช้ส ำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับและต้องรับรองส ำเนำเอกสำรว่ำ 

"ส าเนาถูกต้อง" ทุกหน้ำด้วยตัวเอง พร้อมเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล กลุ่มวิชำที่สมัครสอบและเลขประจ ำตัวสอบ        
ตัวบรรจงไว้ที่มุมบนด้ำนขวำมือของเอกสำรหลักฐำนด้วย โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ซึ่งวันทีท่ีไ่ด้รับอนุมัติปริญญำบัตร และวันที่ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน
ต้องก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำยคือวันที่ 25 ธันวำคม 2560 

ส ำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่น ำส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือส ำเนำใบอนุญำต
ปฏิบัติกำรสอนและหลักฐำนกำรศึกษำตำมข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 
ขอให้น ำหลักฐำนเอกสำรดังกล่ำวใส่ซองวงเล็บมุมซองว่ำเอกสำรส ำหรับแนบกับใบสมัครสอบแล้วส่งจดหมำย
ลงทะเบียนถึงกลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา 
เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 ภายใน 3 วันนับแต่วันสอบ
ข้อเขียนวันสุดท้าย(ดูการประทับตรา วัน เดือน ปี ของไปรษณีย์) หากพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบ          
สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ส านักการศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเอกสารหลักฐานและ
หรือกรณีหลักฐานเอกสารส่งไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

๗.  หลกัฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)  
     หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว 

๗.๑ ต้นฉบับใบคุณวุฒิกำรศึกษำและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of 
Records) ที่ระบุกลุ่มวิชำเอกที่ใช้สมัครสอบ ซึ่งตรงกับส ำเนำที่ยื่นไว้ ณ วันสอบข้อเขียน โดยผู้สมัครสอบแข่งขัน
ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตรต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำยคือ
วันที่ 25 ธันวำคม 2560  พร้อมส ำเนำอย่ำงละ ๑ ฉบับ 

๗.๒ ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
๗.๓ บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
 
 
 

๗.๔ ใบรับรองแพทย์… 



 

 
- ๖ - 

 
๗.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ก.

ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2554  
๗.๕  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ำมี)   
๗.๖  สด.๘  สด.๙ สด.๔๓ กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชำย 
๗.๗  ต้นฉบับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ทีอ่อกให้โดย     

คุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับอนุมัตจิำกคุรุสภำ 
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำต
ปฏิบัติกำรสอนต้องมีอำยุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
(สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ   

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันปรำกฏในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบ กำรตัดสิน

ถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้   

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยประกำศเรียงล ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภำค

จำกมำกไปหำน้อย โดยแยกตำมคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำง หรือสำขำวิชำเอก กรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน       
ให้ผู้สอบได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนภำค ข เท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภำค ก มำกกว่ำ เป็นผู้ทีอ่ยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบ 
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่ 
มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำง หรือสำขำวิชำเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๑.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในแต่ละกลุ่มวิชำโดยให้ผู้สอบแข่งขันไดบ้รรจุและแต่งตั้งในสถำนศึกษำท่ีมีต ำแหน่งว่ำงในแต่ละกลุ่มวิชำ 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  กรุงเทพมหำนครมีนโยบำยให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร และจะขอโอนไปรับรำชกำรสังกัดหน่วยงำนอ่ืนของรัฐนอกสังกัด
กรุงเทพมหำนครต้องเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำ 8 ปีนับถึงวันขอ
โอน รวมถึงกำรโอนไปในกรณีสอบแข่งขันได้  เว้นแต่กำรลำออกจำกรำชกำร และต้องแจ้งควำมประสงค์ขอโอนให้
ส ำนักกำรศึกษำทรำบล่วงหน้ำ 1 ปี (เมื่ออยู่ครบ 7 ปี สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรวำงแผนกำร
ทดแทนต ำแหน่งและกำรพัฒนำบุคลำกร   

11.2 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำซึ่งวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตรต้องก่อน
หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 

 
๑๑.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติ… 
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๑๑.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ         

ผู้สอบแข่งขันได้รำยใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งหรือขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554 หรือ          
ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตำม
ควำมเป็นจริงจะไม่พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้ง หรือหำกผู้ใดได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งยกเลิกค ำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

11.4  ผูส้อบแข่งขันได้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย โดยใช้ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนเป็นหลักฐำนแทนใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพครูต้องด ำเนินกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูตำมกระบวนกำรขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพครทูี่คุรุสภำก ำหนดไว้ด้วยตนเอง และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนอนุมัติ        
ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งครู หำกไม่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูตำมเวลำที่ก ำหนดถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ต ำแหน่งครู 

๑๑.5  ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุ จะถือว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ต าแหน่งครูตามที่ ก.ก. ก าหนด 

๑๑.6  ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณวุฒิสูงแต่น าคุณวุฒิต่ ามาสมัครสอบเม่ือสอบแข่งขันได้  
และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะน าคุณวุฒิสูงมาขอปรับให้ได้เงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้  

11.7  ผูส้อบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสังกัดหน่วยงำนอื่นนอกสังกัด
กรุงเทพมหำนคร  ที่ไม่มีหลักฐำนกำรอนุญำตให้มำสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อ
สอบแข่งขันได้จำกผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะไม่พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งเข้ำ 
รับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.8 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกใหใ้ช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจ านวน 
ผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ส ำหรับกำรบรรจุ 
และแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรำยบุคคลก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ  
10 วัน นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำงบนจดหมำยลงทะเบียนตำมทีอ่ยู่ที่ปรำกฏใน
เอกสำรกำรสมัคร  หำกผู้สอบแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ภำยหลังต้องแจ้งให้ทรำบ 

 ๑๑.9 ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ณ สถำนศึกษำแห่งใด ต้องไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหนังสือส่งตัวก ำหนดถ้ำพ้น
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง  เว้นแต่ในหนังสือจะก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 

11.10 กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสังกัด
หน่วยงำนอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหำนครอยู่ก่อนกำรสอบแขง่ขัน  จะรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1)  เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้รับกำรเรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้งและผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน 
 (2) ต้องไม่อยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัยหรือถูกลงโทษทำงวินัย   
 

 
(3) ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ… 
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 (3) ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งต้นสังกัดอนุญำตให้มำสอบแข่งขันและยินยอมให้

โอนและรับรองว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมประพฤติปฏิบัติดี มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 (4) ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิ        

ที่สอบแข่งขันได้ หำกผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้   
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่ำอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได ้

 ส ำหรับกำรรับโอนข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจที่มียศ และกำรรับโอนข้ำรำชกำรสังกัด
หน่วยงำนอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในกรณีที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ (4) ข้ำงต้น ให้เสนอ ก.ก. พิจำรณำ
เป็นรำยๆ ไป 

 (5) กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้มำบรรจุและแต่งตั้งในสถำนศึกษำนั้นต้องมี
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครไม่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่  ก.ก. ก ำหนด 

 (6) กำรรับโอนข้ำรำชกำรโดยกำรสอบแข่งขันนี้จะไม่จ่ำยค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก 
และค่ำเช่ำบ้ำนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
๑๒.1  ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
๑๒.2  ขอสละสิทธิ์กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๒.3  ไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมก ำหนด 
๑๒.4  ไม่อำจรับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมวันที่ก ำหนดได้ 

13.  การขอดูคะแนนสอบ 
กำรประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส ำนักงำน ก.ก. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ

ขอให้ทบทวนแต่ประกำรใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกำรสอบสำมำรถขอดูผลคะแนนได้ภำยใน 60 วัน  
นับจำกวันประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 

 

ทั้งนี้   ได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ  จ ำนวน อัตรำที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน       
ตำรำงหลักสูตรและก ำหนดกำรสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้   อนึ่ง หำกปรำกฏว่ำในกำรด ำเนินกำร
สอบแข่งขันมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริต  หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม  
ให้ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันพิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ 

  ประกำศ  ณ  วันที่  8  ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นำยสมภำคย์  สุขอนันต์) 
หัวหน้ำส ำนักงำน ก.ก. 
ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 

 
 
 



 

 
- ๙ - 

 
ก)  บัญชีรายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 

(แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ครั้งที่ 2/๒๕60  ลงวนัที่  8  ธันวำคม พ.ศ. 2560) 
ต าแหน่งและกลุ่มวิชา 

กรณีที่ชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏบิตัติามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
 

  

ข)  รายละเอียด... 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง กลุ่มวชิา อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
จ านวนอัตรา 
ที่ประกาศ 

รับสมัครสอบ 

๑ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 
 

อันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น 15,050 บำท 
ส ำหรับวุฒิปรญิญำตรี  
(หลกัสตูร ๔ ปี)  
 
ขั้น 15,800 บำท 
ส ำหรับวุฒิปรญิญำตรี  
(หลกัสตูร ๕ ปี)  
 
ขั้น 15,800 บำท 
ส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี 
หลักสตูร 4 ปี และ
ประกำศนียบตัรบณัฑติ      
ที่มีหลักสตูรกำรศึกษำ      
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำก    
วุฒิปริญญำตรีหลักสตูร 4 ป ี
 
 

ปริญญำตรีกลุ่มวิชำคณิตศำสตร ์
 

41 

2 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญำตรีกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

 8 

3 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญำตรีกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 32 

4 ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา ปริญญำตรีกลุ่มวิชำอนุบำลศึกษำ 18 

5 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญำตรีกลุ่มวิชำภำษำไทย 37 

6 ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล ปริญญำตรีกลุ่มวิชำดนตรสีำกล 2 

7 ครูผู้ช่วย คหกรรม ปริญญำตรีกลุ่มวิชำคหกรรม 10 

8 ครูผู้ช่วย วัดผล ปริญญำตรีกลุ่มวิชำวัดผล 1 

9 ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ ปริญญำตรีกลุ่มวิชำนำฏศิลป ์ 6 

10 ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา- 
วาดเขียน 

ปริญญำตรีกลุ่มวิชำศลิปศึกษำ -  
วำดเขียน 

19 

11 ครูผู้ช่วย บรรณารักษ ์ ปริญญำตรีกลุ่มวิชำบรรณำรักษ ์ 10 

12 ครูผู้ช่วย แนะแนว ปริญญำตรีกลุ่มวิชำแนะแนว 31 

13 ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญำตรีกลุ่มวิชำกำรศึกษำพิเศษ 14 

รวม 229 



 

 
- ๑๐ - 

 
ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจ านวนต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 
  (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ครั้งที่  2/2560 ลงวันท่ี  8  ธันวำคมพ.ศ. 2560) 

 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ / สำขำ / วิชำเอก 

จ ำนวน 
อัตรำ 

ท่ีประกำศ 
รับสมัคร 

ครูผู้ช่วย ๑.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   41 
 ๑.๑ คณิตศำสตร์ ๑.๒ กำรสอนคณิตศำสตร์  
 ๑.๓ กำรสอนคณิตศำสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษำ 
๑.๔ คณิตศำสตร์ศึกษำ  

 ๑.๕ คณิตศำสตร์ประยุกต์ ๑.๖ กำรศึกษำคณิตศำสตร์  
 ๑.๗ สถิติ ๑.๘ สถิติคณิตศำสตร์  
 ๑.๙ สถิติศำสตร์ ๑.๑๐ สถิติประยุกต์  
 ๑.๑๑ คณิตศำสตร์และเศรษฐมิติ ๑.๑๒ คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์  
 ๑.๑๓ คณิตศำสตร์-เคมี ๑.๑๔ คณิตศำสตร์-ฟิสิกส์  
 ๑.๑๕ โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์ ๑.๑๖ สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
 ๑.๑๗ วิชำเอกคณิตศำสตร์    
 1.18 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง  หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ ๑.๑-๑.๑๗  
      
ครูผู้ช่วย 2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป    8 
 2.1 วิทยำศำสตร์ 2.2 วิทยำศำสตร์ท่ัวไป  
 2.3 กำรสอนวิทยำศำสตร์ 2.4 วิทยำศำสตรศึกษำ  
 2.5 กำรสอนวิทยำศำสตร์กำยภำพ 2.6 กำรสอนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ  
 2.7 วิทยำศำสตร์กำยภำพชีวภำพ 2.8 กำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ  
 2.9 วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 2.10 วิทยำศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ท่ัวไป  
 2.11 วิทยำศำสตร์กำรศึกษำ 2.12 กำรสอนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
 2.13 วิทยำศำสตร์-ฟิสิกส์    
 2.14 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 2.1-2.13  
      
ครูผู้ช่วย   3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   32 
 3.1 ภำษำอังกฤษ 3.2 กำรสอนภำษำอังกฤษ  
 3.3 วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษ 3.4 วรรณคดีภำษำอังกฤษ  
 3.5 ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ 3.6 ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร  
 3.7 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 3.8 กำรสอนภำษำอังกฤษในรูปแบบ  
    ภำษำต่ำงประเทศ  
 3.9 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง  หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 3.1-3.8  
      
ครูผู้ช่วย   4.  กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา   18 
 4.1 กำรอนุบำล 4.2 อนุบำลศึกษำ  
 4.3 กำรศึกษำปฐมวัย 4.4 ปฐมวัยศึกษำ  
 4.5 กำรปฐมวัยศึกษำ 4.6 กำรปฐมวัย  
 4.7 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 4.1-4.6  
      
กรณีที่ชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏบิตัติามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 

 
 

ครูผู้ช่วย... 



 

 
- ๑๑ - 

 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ / สำขำ / วิชำเอก 

จ ำนวน 
อัตรำ 

ท่ีประกำศ 
รับสมัคร 

ครูผู้ช่วย 5.  กลุ่มวิชาภาษาไทย    37 
 5.1 ภำษำไทย 5.2 กำรสอนภำษำไทย  
 5.3 ภำษำและวัฒนธรรมไทย 5.4 ภำษำและวรรณคดีไทย  
 5.5 วรรณคดีไทย 5.๖ กำรสอนภำษำไทยในระดับมัธยมศึกษำ  
 5.7 วิธีกำรสอนภำษำไทย 5.8 ภำษำไทยและกำรสื่อสำร  
 5.9 ไทยคดีศึกษำ 5.10 ไทยศึกษำ  
 5.11 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 5.1-5.10  
      
ครูผู้ช่วย 6.  กลุ่มวิชาดนตรีสากล   2 
 6.1 ดนตรีสำกล 6.2 คีตศิลป์สำกล  
 6.3 ดนตรีคีตศิลป์สำกลศึกษำ 6.4 ดุริยำงค์สำกล  
 6.5 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง  หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 6.1-6.4  
      
ครูผู้ช่วย 7 กลุ่มวิชาคหกรรม   10 
   7.๑ คหกรรม   7.๒ คหกรรมศำสตร์  
   7.๓ คหกรรมศำสตร์ศึกษำ   7.๔ คหกรรมศำสตร์ (อำหำร-ผ้ำ)  
   7.๕ คหกรรมท่ัวไป   7.๖ คหกรรมศำสตร์ท่ัวไป  
   7.๗ ศึกษำศำสตร์-คหกรรมศำสตร ์   7.8 พัฒนำกำรเด็กและครอบครัว  
   7.๙ อำหำรและโภชนำกำร   7.10 พัฒนำกำรครอบครัวและกำรเลี้ยงดูแลเด็ก  
   7.๑๑ โภชนำกำรชุมชน   7.๑2 คหกรรมศำสตร์ (อำหำรโภชนำ-ศิลปประดิษฐ์)  
   7.๑3 อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำย   7.๑4 ถนอมผลิตภัณฑ์อำหำร  
   7.๑5 เทคโนโลยีอำหำร   7.16 เทคโนโลยีกำรอำหำร  
   7.๑7 วิทยำศำสตร์กำรอำหำร   7.18 วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร  
   7.19 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร   7.20 เทคโนโลยีเสื้อผ้ำ  
   7.21 โภชนวิทยำ   7.22 โภชนศำสตร์  
   7.23 คหกรรมศำสตร์ศึกษำ   7.24 คหกรรมศำสตร์ศึกษำ- 

อำหำรและโภชนำกำร 
 

   7.25 คหกรรมศำสตร์ศึกษำ - คหกรรมท่ัวไป    
 7.26 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง  หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 7.1-7.25  
      
ครูผู้ช่วย 8.  กลุ่มวิชาวัดผล   1 
 8.1 วัดผล 8.2 วัดผลกำรศึกษำ  
 8.3 กำรวัดผลกำรศึกษำ 8.4 กำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ  
 8.5 เทคโนโลยีกำรวัดและประเมินผล    
 8.6 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง  หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 8.1-8.5  
      
ครูผู้ช่วย 9.  กลุ่มวิชานาฏศิลป ์   6 
 9.1 นำฏศิลป์ 9.2 นำฏยศำสตร์  
 9.3 นำฏศิลป์ไทย 9.4 นำฏศิลป์สำกล  
 9.5 นำฏศิลป์ไทยศึกษำ 9.6 นำฏศิลป์สำกลศึกษำ  
 9.7 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรอืวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชือ่สำขำวิชำเอกขอ้ 9.1-9.6  
กรณีที่ชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏบิตัติามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 

 
 

 ครูผู้ช่วย… 



 

 
- ๑๒ - 

 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ / สำขำ / วิชำเอก 

จ ำนวน 
อัตรำ 

ท่ีประกำศ 
รับสมัคร 

ครูผู้ช่วย 10.  กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน   19 
 10.1 ศิลปะ 10.2 ศิลปศึกษำ  
 10.3 ศิลปไทย 10.4 ศิลปะไทย  
 10.5 ศิลปกรรมศึกษำ 10.6 ประยุกต์ศิลปศึกษำ  
 10.7 ทัศนศิลป์ 10.8 วิจิตร์ศิลป์  
 10.9 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรอืวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกขอ้ 10.1-10.8  
      
ครูผู้ช่วย 11.  กลุ่มวิชาบรรณารักษ ์   10 
 11.1 บรรณำรักษ์ 11.2 บรรณำรักษศำสตร์  
 11.3 บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ 11.4 บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
 11.5 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรอืวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกขอ้ 11.1-11.4  
      
ครูผู้ช่วย 12.  กลุ่มวิชาแนะแนว   31 
 12.1 จิตวิทยำกำรศึกษำ   12.2 กำรให้ค ำปรึกษำและกำรแนะแนว  
 12.3 กำรแนะแนวหรือกำรแนะแนวกำรศึกษำ 12.4 จิตวิทยำและกำรแนะแนว  
 12.5 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว    
 12.6 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรอืวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกขอ้ 12.1-12.5  
      
      
ครูผู้ช่วย   13.  กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ   14 
 13.1 กำรศึกษำพิเศษหรือกำรสอนเด็ก 13.2 กำรศึกษำพิเศษ  
  พิเศษหรือหูหนวกศึกษำ  (ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ)  
   13.3 กำรศึกษำพิเศษ  13.4 กำรศึกษำพิเศษ  
  (ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น)  (ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน)  
   13.5 กำรศึกษำพิเศษ     
  (กำรสอนเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน)    
 13.6 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดวิชำเอกหน่ึง หรอืวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอกขอ้ 13.1-13.5  
      

 อนึ่ง ส ำหรับวิชำเอกอ่ืนที่ไม่มีหรือต่ำงจำกประกำศนี้ หรือหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำ
วิชำเอกท่ีศึกษำไว้ ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญำ สำขำวิชำเอก ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ในกลุ่มวิชำเอกหรือสำขำวิชำเอก
ดังกล่ำว ที่ ก.ค.ศ. รับรองและก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้พิจำรณำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 7  ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556 ซึ่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2556  
เมื่อวันที่  28 มิถุนำยน 2556 ให้น ำมำใช้บังคับกับกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม โดยให้นับหน่วยกิตจำกรำยวิชำ
ที่ศึกษำตำม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้นๆ 
ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้นๆ ในระดับ
ปริญญำตรี ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหำวิชำที่ศึกษำตำมข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำเกรด c     
                                                          

ค)  ตารางก าหนด... 



 

 
- ๑๓ - 

 
ค)  ตารางก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ครั้งที่ 2/2560 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

วันเสำร์ที่  24  มีนำคม  2561 ภำค  ก  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)  

(ภำคเช้ำ)   

๐9.00 – 12.00  น. 
  

-  วิชำควำมรอบรู้  (๗๕  คะแนน) 
-  วิชำควำมสำมำรถทั่วไป  (50  คะแนน) 

 

(ภำคบำ่ย)   

14.00 - 15.3๐  น. -  วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประพฤติและ       
   กำรปฏิบัติของวิชำชีพครู  (75 คะแนน)  

 

วันอำทิตย์ที่  25  มีนำคม  2561  ภำค  ข  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)  
(ภำคเช้ำ)   

09.0๐ – 11.00  น. -  วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ 
   (๑๐๐  คะแนน) 

 

(ภำคบ่ำย)   

13.00 – 15.00  น. -  วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก   
   (๑๐๐  คะแนน) 

 

15.10 – 15.30  น. ภำค  ค 1  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  
 -  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ทดสอบเก่ียวกับ 

   ภำวะทำงอำรมณ์  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง)  หลักสูตรการสอบแข่งขัน... 



 

 
- ๑๔ - 

 
ง)  หลักสูตรการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
ครั้งที่  2/๒๕60 ลงวันที่  8  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕60) 

(ตำมมติ  ก.ก. ครั้งที ่10/2556  เมื่อวันที่  17  ตุลำคม  2556) 
    

 

หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด  500  คะแนน) 
ภาค  ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

๑.  ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม  ๗๕  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

 ๑.๒  นโยบำยของรัฐบำลและของกรุงเทพมหำนครที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

 ๑.๔  กฎหมำย  (พระรำชบัญญัติ)  ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

  ๑.4.๑  กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
  ๑.4.๒  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
  1.4.3  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกร 

   กรุงเทพมหำนคร 

  ๑.4.4  กฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑.4.5  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑.4.6  กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก 

  ๑.4.7  กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

๒.  ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน
แบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๒.๑  ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข  ให้ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดเลข  สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ   

 ๒.๒ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย  ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ  กำรอ่ำนจับใจควำม   
กำรสรุปควำม  กำรตีควำม  กำรขยำยควำม  กำรเรียงข้อควำม  กำรสะกดค ำ  กำรแต่งประโยค  และค ำศัพท์ 

 ๒.๓  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล  ให้ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปเหตุผล 
และอุปมำอุปไมย   

๓.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู     
(คะแนนเต็ม  75  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๓.๑  วินัยและกำรรักษำวินัย 

 3.2  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยม 

 3.3  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของวิชำชีพครู 
 3.4  จรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 3.5  สมรรถนะวิชำชีพครู 
 
 

ภาค  ข  ความรู้ความสามารถ… 



 

 
- ๑๕ - 

 
ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

1.  ความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1.1  หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 

 1.2  หลักกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.3  จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 

 1.4  กำรพัฒนำผู้เรียน 

 1.5  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
 1.6  กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

 1.7  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 1.8  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ให้ทดสอบ 
ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย  และหรือภำคปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้ในเนื้อหำ  กลุ่มวิชำหรือทำง   
หรือสำขำวิชำเอก 

 
ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  ๑0๐  คะแนน) 

๑.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน)  ให้ทดสอบเกี่ยวกับ 
ภำวะทำงอำรมณ์ ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน 

2.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีกำร
สัมภำษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  หรือวิธีอ่ืนที่เหมำะสม  โดยประเมินจำก 

 2.1  ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 

 2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค ์

 2.3  บุคลิกลักษณะ 

 2.4  กำรมีปฏิภำณ  ท่วงทีวำจำ 

 2.5  เจตคติและอุดมกำรณ์ 


