ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
เงื่อนไขการสมัครสอบ
วิธีการสมัครสอบ
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วันเวลา และสถานที่สอบ
และวิธีปฏิบัติของผูเขาสอบแขงขัน
๖. หลักฐานและเอกสารที่ตองนําไปในวันสอบขอเขียนเพื่อแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ
๗. หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามายื่นกอนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ)
หลังจากสอบผานขอเขียนแลว
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
๙. เกณฑการตัดสิน
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
13. การขอดูคะแนนสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง กลุมวิชา
จํานวนตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบ หลักสูตรและตารางกําหนดการสอบ
การสอบแขงขันอยูแนบทายประกาศนี้

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย
ครั้งที่ ๑/๒๕60
ดวยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 29 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากรกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕54 และผู วา ราชการกรุ งเทพมหานครได ให
ความเห็ น ชอบในหลั กการและแนวทางปฏิบั ติต ามหนั งสื อสํานักงาน ก.ก.ด วนมาก ที่ กท 0302/1230
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ใหสํานักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหน งครูผูชวย ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ๑/๒๕60 ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ

1.1 ตําแหน งครูผูช วย สํ าหรับ ผู มีวุฒิ ป ริญ ญาตรี หลั กสู ตร ๔ ป ใหไดรับ อัต ราเงิน เดือน
ขั้น 15,050 บาท
1.2 ตําแหน งครูผูช วย สํ าหรับ ผู มีวุฒิ ป ริญ ญาตรี หลั กสู ตร ๕ ป ใหได รับ อัต ราเงิน เดือน
ขั้น 15,800 บาท
1.3 ตําแหนงครูผูชวย สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี ใหไดรับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 43
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.
(2) เปนผูอยูในระหวาง...

-๒(2) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(3) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(9) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผู ที่ จ ะเข า รั บ ราชการเป น ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ งมี ลั ก ษณะต องห ามตาม ข.
(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม ข. (6) หรือ (7) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณี มี
ลั กษณะต อ งห า มตาม ข. (8) ผู นั้ น ต องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน สามป แลว และตองมิใช
เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
ผู ที่ จ ะเข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครผู ใ ดเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ทางการเมืองหรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมื อง ผูนั้น ตองลาออกจากการดํารงตํ าแหน งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต องมี
ผลกอนวันบรรจุเขารับราชการ
๒.๒ ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๒.๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
และกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุมวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกตามที่เปดรับสมัครดังระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกลาวตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแลววาเปนผูสําเร็จการศึกษาอยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบแขงขัน
วันสุดทายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
๒.๒.๒ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกใหโดย
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และตองไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยูกอนหรือไมหลังวันที่เปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย
คือวันที่ 7 กุมภาพั นธ 2560 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตองมี อายุใช ไดจนถึงวัน ที่ไดรับการบรรจุ
และแตงตั้ง
2.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครสอบหรือเขาสอบแขงขัน ตามนัยหนังสือ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. เงื่อนไขการสมัครสอบ...

-๓-

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ

๓.๑ ผูสมัครสอบแขงขันสมัครไดเพียงสาขาวิชาเอกเดียวเทานั้น
3.2 ผูสมัครสอบแขงขันซึ่งเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐสังกัดหนวยงานอื่นนอกสังกัด
กรุ ง เทพมหานครต อ งมี ห ลั ก ฐานการอนุ ญ าตให ม าสอบแข ง ขั น และยิ น ยอมให โ อนโดยไม มี เ งื่ อ นไข
จากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง กรณี ไมแสดงหลักฐานดังกลาวอาจพิจารณาตัดสิทธิ
ในการเขาสอบ
3.3 การสมั ค รสอบตามประกาศนี้ ถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบเป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ และรั บ รอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
๓.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผูสมัครสอบตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเป นจริง ในกรณี ท่ีมีความผิดพลาดอัน เนื่องมาจากผูสมัครสอบ
หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมแสดงขอมูลตามความเปนจริง ใหถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๓.5 ผูสมัครสอบแขงขันทุกคนตองลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พรอมติดรูปถายที่มุมบนดาน
ขวามือของใบสมัครสอบ จึงจะถือวาเปนใบสมัครที่สมบูรณ หากไมติดรูปถายจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
3.6 ผู ส มั ค รสอบสามารถแกไขคํ านํ าหน าชื่อ ตั ว ชื่อ สกุล หรือ เลขประจํ าตัว ประชาชน
ในใบสมั ครสอบที่ กรอกไวไมถูกตอง โดยดู รายละเอียดการขอแกไขและ Download แบบคํารองขอแก ไข
ข อมู ล ในใบสมั ครสอบแข งขั น ที่ ห น าสารพั น ป ญ หาได ตั้ งแต วั น ที่ รั บ ทราบ ถึ งวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2560
หลังจากนั้นจะไมอนุญาตใหแกไขขอมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.7 ผู ส มั ค รสอบที่ ชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มสอบ ค า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค าบริ การ
ทางอิ น เทอร เน็ ต (Internet) หลั ง วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ให ถื อว าไม ได สมั ครสอบในครั้ ง นี้ แ ละ
จะไมคืนเงินให
๓.8 ผู ส มั ครสอบแข งขัน จะตอ งปฏิ บั ติต ามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง ระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องผู เ ข า สอบแข ง ขั น ซึ่ งจะประกาศให ท ราบพร อ มกั บ
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันและสถานที่สอบแขงขัน

๔. วิธีการสมัครสอบ

เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) ตั้งแตวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ 2560
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบไดที่เว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com
หัวขอประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 1/2560 ซึง่ มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต
(๑) อ า นและทํ า ความเข าใจเกี่ ย วกั บ ประกาศรับ สมั ค รสอบแข งขั น ฯ และขั้ น ตอน
การกรอกใบสมัครสอบใหถี่ถวนกอนทําการกรอกใบสมัคร
(2) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
แลวทําการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรม…

-๔(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม.
(A4) หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้นใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบแฟมขอมูล (File) ลงในสื่อบันทึกขอมูล
เชน แฟมบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เปนตน เพื่อพิมพในภายหลัง
(4) ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบหรือบันทึกขอมูล
ได ให กลั บไปค นหาแบบฟอร มการชํ าระเงินค าธรรมเนี ยมสอบ เพื่ อพิ มพ ที่ ปุ มค นหาแบบฟอรมการชํ าระเงิ น
แตจะไมสามารถแกไขขอมูลที่ไดกรอกไวครั้งแรกในใบสมัครสอบ
4.2 ขั้นตอนการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(1) นําแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบไปชําระเงินที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ 2560 ในเวลาทําการของธนาคาร ใหผูสมัครสอบตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งทั น ที ที่ ไ ด รั บ หลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น จากธนาคารว า การพิ ม พ ร ายการถู ก ต อ งทั้ ง ในช อ ง
ชื่อลูกคา และชองเพื่อชําระวาไดชําระเงินใหกับกรุงเทพมหานคร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) ตามวันเวลาที่กําหนดและไดดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาที่กําหนด
(2) ผู ส มั ค รสอบต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มธนาคารและค า บริ ก ารทางอิ น เทอร เ น็ ต
จํานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ตอหนึ่งรหัสประจําตัวสอบนอกเหนือจากคาธรรมเนียมสอบ
(3) เมื่ อ ผู ส มั ค รสอบได ส มั ค รสอบและชํ าระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบแล ว
จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(4) ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ
สํานักการศึกษาจะกําหนดเลขประจําตัวสอบใหตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
4.3 ขั้นตอนการพิมพใบสมัครสอบพรอมเลขประจําตัวสอบ
ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบรอยแลว
สามารถเข าไปพิ ม พ ใบสมั ค รสอบที่ มี เลขประจํ าตั ว สอบได ตั้ งแต วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2560 เป น ต น ไป
ไดที่เว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com ลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) พรอมติดรูปถาย
ที่มุมบนด านขวาของใบสมัครสอบและลงลายมื อชื่อผูสมัครสอบ สําหรับผูที่ยังไมไดรับเลขประจําตั วสอบใหนํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดตอไดที่กลุมงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจาหนาที่
สํ า นั ก การศึ ก ษา โทรศั พ ท 0 2437 6631 - 5 ต อ 3444 - 5 ภายในวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ 2560
หากพนกําหนดใหถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
4.4 ผูสมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายใหระบุความพิการและความตองการเพื่อสํานักการศึกษาจะจัดหองสอบ
ใหตามจํานวนที่ผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหตามที่เห็นสมควร
ในวันสอบ

๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของ
ผูเขาสอบแขงขัน

สํ า นั ก งานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (สํ านั ก งาน ก.ก.) กําหนดวัน สอบ
ขอเขียนวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเฉพาะผูสมัครสอบที่ไดชําระเงิน
คาธรรมเนี ย มสอบถู กต องแล ว พรอมประกาศวัน เวลา สถานที่ สอบและวิธีป ฏิ บั ติของผูเข าสอบแขงขัน ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ทางเว็บไซต https://teacherbkk.job.thai.com

๖. หลักฐานและเอกสาร…

-๕-

๖. หลักฐานและเอกสารที่ตองนําไปในวันสอบขอเขียนเพื่อแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ

๖.๑ ใบสมั ครสอบที่ มี เลขประจํ าตั ว สอบพร อมติด รูป ถา ยที่ มุ มบนดานขวาของใบสมัค ร
(รูปถายปจจุบัน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว) หากไม
ติดรูปถายจะไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยใชกระดาษอัดภาพถายโดยเฉพาะ และลงลายมือชื่อผูสมัครสอบแขงขัน
กรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันซึ่งเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐสังกัดหนวยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหแนบหลักฐานการอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมใหโอนเมื่อสอบแขงขันไดโดยไมมีเงื่อนไขจาก
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไวกับใบสมัครสอบดวย จึงจะถือวาใบสมัครสอบสมบูรณ
6.2 บัตรประจําตัวประชาชน ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในการเขาสอบ
ทั้งสองวันของการสอบแขงขัน

***หากขาดหลักฐานขอใดขอหนึ่งตามขอ 6.1 และ 6.2 ไมมีสิทธิเขาสอบ

๖.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให
โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
6.4 สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่ระบุกลุมวิชาเอกที่ใชสมัครสอบ
เอกสารลํ าดั บ ที่ 6.1 - 6.4 ใช สํ าเนาอย างละ 1 ฉบั บ และต อ งรั บ รองสํ าเนาเอกสารว า
"สําเนาถูกตอง" ทุกหนาดวยตัวเอง พรอมเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล กลุมวิชาที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
ตัวบรรจงไวที่มุมบนดานขวามือของเอกสารหลักฐานดวย โดยผูสมัครสอบแขงขันตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ซึ่งวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร และวันที่ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตองกอนหรือไมหลังวันที่เปดรับสมัครวันสุดทายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
สํ า หรั บ ผู ส มั ค รสอบที่ ไม นํ าสํ าเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ สํ าเนาใบอนุ ญ าต
ปฏิบัติการสอนและหลักฐานการศึกษาตามขอ 6.3 และขอ 6.4 สงมอบใหเจาหนาที่คุมสอบในวันสอบขอเขียน
ขอใหนําหลักฐานเอกสารดังกลาวใสซองวงเล็บมุมซองวาเอกสารสําหรับแนบกับใบสมัครสอบแลวสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงกลุมงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา
เลขที่ 869 ถนนลาดหญ า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 ภายใน 3 วันนับแตวันสอบ
ขอเขียนวันสุด ทาย(ดูการประทั บตรา วัน เดือน ป ของไปรษณีย) หากพ นกําหนดใหถือวาผูสมัครสอบ
สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้สํานักการศึกษาจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของเอกสารหลักฐานและ
หรือกรณีหลักฐานเอกสารไมครบถวนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

๗. หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามายื่นกอนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ)
หลังจากสอบผานขอเขียนแลว
๗.๑ ตนฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและตนฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่ระบุกลุมวิชาเอกที่ใชสมัครสอบ ซึ่งตรงกับสําเนาที่ยื่นไว ณ วันสอบขอเขียน โดยผูสมัครสอบแขงขัน
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาถึงวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรตองกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทายคือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ
๗.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ
๗.๓ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ

๗.๔ ใบรับรองแพทย…

-๖๗.๔ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ก.
วาดวยโรค พ.ศ. 2554
๗.๕ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๗.๖ สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย
๗.๗ ต น ฉบั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครูห รือใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติการสอน ที่ ออกใหโดย
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และตองไดรับอนุมัติจากคุรุสภา
อยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนตองมีอายุใชไดจนถึงวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
บุค คลใดไม ยื่นหลั กฐานและเอกสาร และหรือไมเขาสอบความเหมาะสมกับวิชาชี พครู
(สัมภาษณ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดถือเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูขาดสอบ

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

๙. เกณฑการตัดสิน

ผูที่ถือวาเปนผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวารอยละหกสิบ การตัดสิน
ถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาค
จากมากไปหานอย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนนภาค ข เทากัน ใหผูสอบไดคะแนน
ภาค ก มากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนภาค ก เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบ
กอนเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได เวนแต
มีการประกาศขึ้ นบั ญชี ผู สอบแข งขันได ในคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหมแลว
บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก

๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง

๑๑.๑ ผู สอบแข งขั นได จะได รั บการบรรจุ และแต งตั้ งตามลํ าดับที่ ในบั ญชี ผูสอบแข งขั นได
ในแต ล ะกลุ มวิช าโดยให ผูส อบแขงขั น ไดบ รรจุและแตงตั้งในสถานศึกษาที่มีตําแหนงวางในแตล ะกลุมวิช า
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
กรุงเทพมหานครมีนโยบายใหผูสอบแขงขันไดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและจะขอโอนไปรับราชการสังกัดหนวยงานอื่นของรัฐ นอกสังกัด
กรุงเทพมหานครตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไมนอยกวา 8 ปนับถึงวันขอ
โอน รวมถึงการโอนไปในกรณีสอบแขงขันได เวนแตการลาออกจากราชการ และตองแจงความประสงคขอโอนให
สํานักการศึกษาทราบลวงหนา 1 ป (เมื่ออยูครบ 7 ป สามารถแจงความประสงคได) ทั้งนี้เพื่อเปนการวาง
แผนการทดแทนตําแหนงและการพัฒนาบุคลากร
11.2 ผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรตองกอน
หรือไมหลังวันที่เปดรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย
๑๑.3 เปนผูมีคุณสมบัติ…

-๗๑๑.3 เป นผูมีคุณสมบั ติตรงตามประกาศรับสมั ครสอบแข งขัน หากตรวจสอบภายหลังพบวา
ผูสอบแขงขันไดรายใด มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓
แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการกรุ งเทพมหานครและบุ คลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรื อขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จหรือไมแสดงขอมูลตามความ
เป นจริงจะไม พิจารณาบรรจุและแต งตั้ ง หรือหากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวให ผู มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งยกเลิกคําสั่งนั้น แลวแตกรณี และจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
11.4 ผูส อบแขงขันไดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย โดยใชใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเปนหลักฐานแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดไวดวยตนเองและตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกอนอนุมัติ
ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตําแหนงครูผูชวย เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เพื่อใหมคี ุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานตําแหนงของ
ตําแหนงครู หากไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเวลาที่กําหนดถือวาขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงครู
๑๑.5 ในกรณี ผู สอบแข งขั นได ได รั บการบรรจุ และแต งตั้ งเป นข าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษากรุ งเทพมหานครไปแล ว ต อมาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พครู ไม ได รั บการต ออายุ จะถื อว า
เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงของตําแหนงครูตามที่ ก.ก. กําหนด
๑๑.6 ผู ส อบแข งขั น ไดที่มีคุณ วุฒิ สูงแตนําคุณ วุฒิ ต่ํา มาสมัค รสอบเมื่อสอบแขงขัน ได
และไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว จะนําคุณวุฒิสูงมาขอปรับใหไดเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไมได
11.7 ผูสอบแขงขันไดซึ่งเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐสังกัดหนวยงานอื่นนอกสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไม มี ห ลั ก ฐานการอนุ ญ าตให ม าสอบแข งขั น และยิ น ยอมให โอนโดยไม มี เงื่ อ นไขเมื่ อ
สอบแขงขันไดจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑.8 การเรียกตั วผู สอบแขงขัน ไดมารายงานตัวเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ งครั้งแรกให ใช
ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู ส อบแข งขั น ได เป น การเรี ย กตั ว ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ ค รั้ ง แรกให ม ารายงานตั ว
จึงเปนหนาที่ของผูสมัครสอบแขงขันจะตองสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแขงขัน และจํานวน
ผูถูกเรียกบรรจุและแตงตั้งซึ่งอาจมากกวาหรือเทากับจํานวนตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร สําหรับการบรรจุ
และแตงตั้งในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันไดโดยตรงเปนรายบุคคลกอนวันรายงานตัวไมนอยกวา
10 วัน นับแตวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏใน
เอกสารการสมัคร หากผูสอบแขงขันไดเปลี่ยนแปลงที่อยูภายหลังตองแจงใหทราบ
๑๑.9 ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเมื่อไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ ณ สถานศึ ก ษาแห ง ใด ต อ งไปรายงานตั ว เข าปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการตามหนั งสื อ ส งตั ว กํ าหนด
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้ง เวนแตในหนังสือจะกําหนดเปนอยางอื่น
11.10 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ หรือเจาหน าที่ของรัฐสังกัด
หนวยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอยูกอนการสอบแขงขัน จะรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไดจะตองอยูในหลักเกณฑดังนี้
(1) เปนผูสอบแขงขันได ซึ่งไดรับการเรียกตัวมาบรรจุและแตงตั้งและผูนั้นสมัครใจที่จะโอน
(2) ตองไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย
(3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ…

-๘(3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตนสังกัดอนุญาตใหมาสอบแขงขันและยินยอมให
โอนและรับรองวาเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความประพฤติปฏิบัติดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(4) ให โ อนมาบรรจุ แ ละแต งตั้ ง โดยให ได รั บ เงิ น เดื อ นตามตํ าแหน งและคุ ณ วุ ฒิ
ที่ ส อบแข งขั น ได หากผู ใดได รั บ เงิ น เดื อ นสู งกว าอั ต ราเงิ น เดื อ นตามตํ าแหน งและคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส อบแขงขั น ได
ให ได รั บ เงิ นเดื อนในอั นดั บ และขั้ นเดิ ม แต ต องไม สู งกว าอั นดั บและขั้ นสู งสุ ดของเงิ นเดื อนสํ าหรั บตํ าแหน ง
ที่สอบแขงขันได
สําหรับการรับโอนขาราชการทหาร ตํารวจที่มียศ และการรับโอนขาราชการสังกัด
หนวยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ (4) ขางตน ใหเสนอ ก.ก. พิจารณา
เปนรายๆ ไป
(5) การรั บ โอนผู ส อบแข ง ขั น ได ม าบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ในสถานศึ ก ษานั้ น ต อ งมี
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ก. กําหนด
(6) การรับโอนขาราชการโดยการสอบแขงขันนี้จะไมจายคาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาเชาบานให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๒.1 ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว
๑๒.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง
๑๒.3 ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนด
๑๒.4 ไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันที่กําหนดได

13. การขอดูคะแนนสอบ
การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดของสํานักงาน ก.ก. ใหถือเปนที่สุด ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
ขอใหทบทวนแตประการใด กรณี ท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถขอดูผลคะแนนไดภายใน 60 วัน
นับจากวันประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
ทั้ งนี้ ได แ จ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กลุ ม วิ ช า จํ านวนตํ าแหน งที่ เป ด รั บ สมั ค รสอบแข งขั น
ตารางหลั ก สู ต รและกํ าหนดการสอบแข งขั น แนบท า ยประกาศนี้ อนึ่ ง หากปรากฏว าในการดํ าเนิ น การ
สอบแข ง ขั น มี การทุ จริ ตหรื อส อไปในทางไม สุ จริ ต หรื อดํ าเนิ นการผิ ดพลาดอั นอาจทํ าให เกิ ดความไม เป นธรรม
ใหผูดําเนินการสอบแขงขันพิจารณาแกไขหรือยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายสมภาคย สุขอนันต)
หัวหนาสํานักงาน ก.ก.
ผูดําเนินการสอบแขงขัน

-๙ก) บัญชีรายละเอียดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560

(แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕60 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560)
ตําแหนงและกลุมวิชา
ลําดับที่ ตําแหนง

กลุมวิชา

๑

ครูผูชวย

คณิตศาสตร

2

ครูผูชวย

ภาษาอังกฤษ

3

ครูผูชวย

อนุบาลศึกษา

4

ครูผูชวย

ภาษาไทย

5

ครูผูชวย

พลศึกษา

6

ครูผูชวย

ดนตรีสากล

7

ครูผูชวย

วัดผล

8

ครูผูชวย

เกษตรกรรม

9

ครูผูชวย

10

อัตราเงินเดือน

อันดับครูผูชวย
ขั้น 15,050 บาท
สําหรับวุฒปิ ริญญาตรี
(หลักสูตร ๔ ป)

จํานวนตําแหนง
ที่ประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
รับสมัครสอบ
ปริญญาตรีกลุมวิชาคณิตศาสตร
10
ปริญญาตรีกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาตรีกลุมวิชาอนุบาลศึกษา

10

ปริญญาตรีกลุมวิชาภาษาไทย

10

ปริญญาตรีกลุมวิชาพลศึกษา

3

ปริญญาตรีกลุมวิชาดนตรีสากล

5

ปริญญาตรีกลุมวิชาวัดผล

1

ปริญญาตรีกลุมวิชาเกษตรกรรม

1

สังคมศึกษา

ปริญญาตรีกลุมวิชาสังคมศึกษา

3

ครูผูชวย

ศิลปศึกษาวาดเขียน

ปริญญาตรีกลุมวิชาศิลปศึกษา วาดเขียน

5

11

ครูผูชวย

บรรณารักษ

ปริญญาตรีกลุมวิชาบรรณารักษ

3

12

ครูผูชวย

แนะแนว

ปริญญาตรีกลุมวิชาแนะแนว

2

13

ครูผูชวย

การศึกษาพิเศษ

ปริญญาตรีกลุมวิชาการศึกษาพิเศษ

10

รวม

73

ขั้น 15,800 บาท
สําหรับวุฒปิ ริญญาตรี
(หลักสูตร ๕ ป)
ขั้น 15,800 บาท
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไมนอยกวา 1 ป ตอจาก
วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป

ข) รายละเอียด...

- ๑๐ ข) รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมวิชาและจํานวนตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560
(แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560)

ตําแหนง

กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก

ครูผูชวย

๑. กลุมวิชาคณิตศาสตร
๑.๑ คณิตศาสตร
๑.๓ การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
๑.๕ คณิตศาสตรประยุกต
1.7 สถิติ
๑.๙ สถิติศาสตร

ครูผูชวย

2. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 ภาษาอังกฤษ
2.3 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
2.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.2
2.4
2.6
2.8

การสอนภาษาอังกฤษ
วรรณคดีภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ภาษาตางประเทศ

ครูผูชวย

3. กลุมวิชาอนุบาลศึกษา
3.1 การอนุบาล
3.3 การศึกษาปฐมวัย
3.5 การปฐมวัยศึกษา

3.2
3.4
3.6

อนุบาลศึกษา
ปฐมวัยศึกษา
การปฐมวัย

ครูผูชว ย

4. กลุมวิชาภาษาไทย
4.1 ภาษาไทย
4.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
4.5 วรรณคดีไทย
4.7 วิธีการสอนภาษาไทย
4.9 ไทยคดีศึกษา

4.2
4.4
4.๖
4.8
4.10

การสอนภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย
การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ไทยศึกษา

ครูผูชวย

5. กลุมวิชาพลศึกษา
5.1 พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา
5.3 วิทยาศาสตรการกีฬา
5.5 สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผูชวย

6. กลุมวิชาดนตรีสากล
6.1 ดนตรีสากล
6.3 ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

๑.๒
๑.๔
๑.๖
๑.๘
๑.๑0

5.2
5.4

6.2
6.4

การสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
การศึกษาคณิตศาสตร
สถิติคณิตศาสตร
คณิตศาสตรสถิติ

ศึกษาศาสตร-พลศึกษา
การฝกและการจัดการกีฬา

คีตศิลปสากล
ดุริยางคสากล

จํานวน
ตําแหนง
ที่ประกาศ
รับสมัคร
10

10

10

10

3

5

ตําแหนง...

- ๑๑ ตําแหนง

กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก

ครูผูชวย

7. กลุมวิชาวัดผล
7.1 วัดผล
7.3 การวัดผลการศึกษา
7.5 เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

ครูผูชวย

8. กลุมวิชาเกษตรกรรม
8.1 เกษตรกรรม
8.3 เกษตรทั่วไป
8.5 เกษตรศาสตร
8.7 ครุศาสตรเกษตร
8.9 เทคโนโลยีการเกษตร
8.11 พฤกษศาสตร
8.13 พืชไรนา
8.15 พืชศาสตร
8.17 พืชศาสตรและเทคโนโลยี
8.19 พืชผัก
8.21 สัตวศาสตร
8.23 เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
8.25 เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว
8.27 พัฒนาการเกษตร
8.29 การผลิตสัตว
8.31 การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร

8.2
8.4
8.6
8.8
8.10
8.12
8.14
8.16
8.18
8.20
8.22
8.24
8.26
8.28
8.30

เกษตรศึกษา
ศึกษาศาสตร - เกษตร
เกษตรศาสตรทั่วไป
สงเสริมการเกษตร
การเกษตร
พืชไร
พืชสวน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
พืชสวนประดับ
เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตพืช
สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
การผลิตพืช
ไมผล
เกษตรและสิ่งแวดลอม

ครูผูชวย

9. กลุมวิชาสังคมศึกษา
9.1 สังคมศึกษา
9.3 การสอนสังคมศึกษา
9.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
9.7 วัฒนธรรมศึกษา
9.9 พัฒนาชุมชน
9.11 การเมืองและการปกครอง
9.13 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9.15 การสอนพระพุทธศาสนา
9.17 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9.19 อิสลามศึกษา
9.21 ปรัชญา
9.23 รัฐศาสตร
9.25 การบริหารและการปกครองทองถิ่น
9.27 ไทยศึกษา
9.29 การสอนประวัติศาสตร
9.31 การสอนภูมิศาสตร

9.2
9.4
9.6
9.8
9.10
9.12
9.14
9.16
9.18
9.20
9.22
9.24
9.26
9.28
9.30

ประวัติศาสตร
สังคมศาสตร
พัฒนาสังคม
จริยศึกษา
รัฐประศานศาสตร
การบริหารรัฐกิจ
ภูมิศาสตร
พุทธศาสตร
สังคมวิทยา
สังคมศาสตรการพัฒนา
ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจสังคม
การปกครอง
นิติศาสตร
ไทยคดีศึกษา
ปรัชญาและศาสนา

7.2
7.4

วัดผลการศึกษา
การวัดผลประเมินผลการศึกษา

จํานวน
ตําแหนง
ที่ประกาศ
รับสมัคร
1

1

3

ตําแหนง...

- ๑๒ ตําแหนง

จํานวน
ตําแหนง
ที่ประกาศ
รับสมัคร
5

กลุมวิชา / สาขา / วิชาเอก

ครูผูชวย

10. กลุมวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน
10.1 ศิลปะ
10.3 ศิลปไทย
10.5 ศิลปกรรมศึกษา
10.7 ทัศนศิลป

10.2
10.2
10.4
10.6
10.8

ครูผูชวย

11. กลุมวิชาบรรณารักษ
11.1 บรรณารักษ
11.3 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

11.2 บรรณารักษศาสตร
11.4 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ครูผูชวย

12. กลุมวิชาแนะแนว
12.1 จิตวิทยาการศึกษา
12.3 การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
12.5 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ครูผูชวย

13. กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ
13.1 การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็ก
13.2 การศึกษาพิเศษ
(ความบกพรองทางสติปญญา)
พิเศษหรือหูหนวกศึกษา
13.3 การศึกษาพิเศษ
13.4 การศึกษาพิเศษ
(ความบกพรองทางการไดยิน)
(ความบกพรองทางการเห็น)
13.5 การศึกษาพิเศษ
(การสอนเด็กทีม่ ีความบกพรองทางการไดยิน)

ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปะไทย
ประยุกตศิลปศึกษา
วิจิตรศิลป

12.2 การใหคําปรึกษาและการแนะแนว
12.4 จิตวิทยาและการแนะแนว

3

2

10

ค) ตารางกําหนด...

- ๑๓ ค) ตารางกําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย
วัน / เวลา
วันเสารที่ 18 มีนาคม 2560
(ภาคเชา)
๐9.00 – 12.00 น.
(ภาคบาย)
14.00 - 15.3๐ น.
วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2560
(ภาคเชา)
09.0๐ – 11.00 น.
(ภาคบาย)
13.00 – 15.00 น.
15.10 – 15.30 น.

วิชาที่สอบ

หมายเหตุ

ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- วิชาความรอบรู (๗๕ คะแนน)
- วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
- วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)
ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- วิชาความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
(๑๐๐ คะแนน)
ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ความเหมาะสมกับตําแหนง ทดสอบเกี่ยวกับ
ภาวะทางอารมณ

ง) หลักสูตรการสอบแขงขัน...

- ๑๔ ง) หลักสูตรการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย
(แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑/๒๕60 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕60)
(ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556)
หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)
ภาค ก ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
๑.4.๑ กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๑.4.๒ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
1.4.3 กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
๑.4.4 กฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.4.5 กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.4.6 กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
๑.4.7 กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียน
แบบปรนัยในเรื่องตอไปนี้
๒.๑ ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ
๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท
๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
๓. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องตอไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข ความรูความสามารถ…

- ๑๕ ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน)
1. ความรู ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ใหทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผูเรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใหทดสอบ
ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในเนื้อหา กลุมวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
๑. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) ใหทดสอบเกี่ยวกับ
ภาวะทางอารมณ ดวยวิธีการสอบขอเขียน
2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
2.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.3 บุคลิกลักษณะ
2.4 การมีปฏิภาณ ทวงทีวาจา
2.5 เจตคติและอุดมการณ

