
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

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



 
 
 
 

 
 
 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง    รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 

  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  ๑/๒๕๕5 

    
 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 14 (9) มำตรำ 29 (7) มำตรำ 44 และมำตรำ 80 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร  พ.ศ. ๒๕54  มำตรำ  ๓๘   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 25๔๗ และมติ ก.ก.             
ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  17  กุมภำพันธ์  2554  ก ำหนดวิธีกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน        
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย    
ขั้น 8,340 บำท และผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,140  บำท                              

ส่วนบัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

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 หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ก. 

  (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (3) เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (4) เป็นบุคคลล้มละลำย 
 
     / (5) เป็นผู้เคยต้อง... 
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  (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

  (6) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

  (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัย    
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้     
หรือตำมกฏหมำยอื่น 

  (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)  ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรืออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ ใดเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง         
ทำงกำรเมืองหรือเป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่    
ในพรรคกำรเมือง ผู้นั้นต้องลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งหรือกำรประกอบอำชีพนั้นและกำรลำออกต้องมีผล
ก่อนวันบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

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

และก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ซึ่งคุณวุฒิดังกล่ำว
ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติปริญญำตรีแล้วว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย  คือ  วันที่  31 กรกฎาคม  ๒๕๕5  ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชำใดจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำที่ระบุว่ำวิชำนั้นเป็นทำงสำขำวิชำหรือสำขำวิชำเอกตำมรำยละเอียดต ำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชำหรือทำง
สำขำวิชำหรือสำขำวิชำเอกท่ีจะสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้ 

 ๒.๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูออกให้โดยคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติ  
สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูจำกคุรุสภำอยู่ก่อน
หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำยคือ  วันที่  31  กรกฎำคม  2555 และใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครูต้องมีอำยุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

2.3 พระภิกษุสงฆ์ หรือสำมเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้ำสอบแข่งขันตำมนัยหนังสือ   
กรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 
ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538  

๓.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

๓.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสำขำวิชำเอกหลำยสำขำให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียง
สาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น 

๓.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรำยละเอียด   

 
 
        /ต่ำง ๆ... 
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ต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเนื่องมำจำก   
ผู้สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

๓.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครสอบ  พร้อมติดรูปถ่ำยที่มุมบน
ด้ำนขวำของใบสมัคร 

3.4  ผู้สมัครสอบสำมำรถแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือเลขประจ ำตัวประชำชน
ในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง  โดยดูรำยละเอียดกำรขอแก้ไขและ Download  แบบค ำร้องขอแก้ไข
ข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้ำสำรพันปัญหำได้ตั้งแต่วันที่รับทรำบ  ถึงวันที่  1  สิงหำคม  2555  
หลังจำกนั้นจะไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ  ทั้งสิ้น 

๓.5  ผู้ที่สมัครสอบและหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ  ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร  
ค่าบริการทางอินเทอร์ เน็ต (Internet) หลัง วันที่  1 สิ งหาคม  2555 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบ 
ในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้ 

๓.๖  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้ เข้ำสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกำศให้ทรำบพร้อมกับ           
กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขัน  

๔.  วิธีการสมัครสอบ 
เปิดรับสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต  (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 23 – 31  กรกฎาคม  2555   

ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์  www.teacherbkk.com   
หัวข้อประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1/2555  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๔.๑  ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 
 (๑)  อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน 

กำรกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนท ำกำรกรอกใบสมัคร 
 (2)  กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด  

แล้วท ำกำรสมัคร  ระบบจะออกแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบผ่ำนเคำน์เตอร์  บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
ให้โดยอัตโนมัติ 

 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมสอบลงในกระดำษขนำด 21 x 29.7 ซม.  
(A4)  หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File)  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
เช่น  แฟ้มบันทึก  (Diskette  หรือ  Flash drive)  เป็นต้น  เพื่อพิมพ์ในภำยหลัง 

 (4)  ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบหรือบันทึก
ข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบ  เพ่ือพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
ข้อมูลใหม่ได้อีกท่ีปุ่มค้นหำใบช ำระเงิน  แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ 

4.2  ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 (1)  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบไปช ำระเงินที่ เคำน์ เตอร์   

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  ทุกสำขำท่ัวประเทศตั้งแต่วันที่  23 กรกฎำคม ๒๕๕๕ – 1 สิงหำคม  2555  ในเวลำ
ท ำกำรของธนำคำร  กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบตำมวันเวลำ       
ที่ก ำหนด  โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรสอบคนละ  200  บำท  (สองร้อยบำทถ้วน) 

 
                                                                  / (2)  ผู้สมัครสอบ...      
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       (2)  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต     

จ ำนวน  30  บำท  (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ)  ต่อหนึ่งรหัสประจ ำตัวสอบนอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมสอบ 
 (3)  เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบแล้ว      

จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 (4)  ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว  หลังจากปิดรับสมัครสอบ  

ส านักการศึกษาจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบให้ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 (5)  ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบที่  บมจ .ธนำคำรกรุงไทย  

เรียบร้อยแล้ว  สำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  17 สิงหำคม 2555  เป็นต้นไป  ได้ที่เว็บไซต์  
www.teacherbkk.com  ลงในกระดำษขนำด  21x29.7  ซม. (A4)  ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบสมัครสอบ 
ให้น ำหลักฐำนกำรช ำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงำนประเมินบุคคล กำรสรรหำ และมำตรฐำนวิชำชีพ   
กองกำรเจ้ำหน้ำที่   ส ำนักกำรศึกษำ  โทรศัพท์  0  2437  6631 - 5  ต่อ  3444 - 5  ภำยในวันที่       
21  สิงหำคม  2555  หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี้ 

**ใบสมัครสอบและหลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ  ให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้ 
เป็นหลักฐำน  และให้น าใบสมัครสอบไปย่ืนและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ส ำนักงำน ก.ก.) จะประกำศรำยชื่อ 

ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพำะผู้สมัครสอบที่ได้ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว  โดยจะประกำศก ำหนดวัน  
เวลำ  และสถำนทีส่อบทำงเว็บไซต์  www.teacherbkk.com  ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555  เป็นต้นไป 

๖.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๖.๑  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้ำนขวำของใบสมัคร  (รูปถ่ำยปัจจุบัน  หน้ำตรง   

ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตำด ำ  ถ่ำยไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนำด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว  โดยใช้กระดำษอัดภำพถ่ำย
โดยเฉพำะ)  และลงลำยมือชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน  จึงจะถือว่ำใบสมัครสอบสมบูรณ์ 

๖.๒  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง)  ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน  ๑๓  หลัก  
หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้  ซึ่งมีเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และมีรูปถ่ำย พร้อมลำยมือชื่อผู้สมัครสอบ   
จ ำนวน  1  ฉบับ 

๖.๓  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ที่ออกให้โดยคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติสภำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูอยู่ก่อนหรือไม่หลัง       
วันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้ำย  คือ  วันที่  31  กรกฎำคม 2555  และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูต้องมี
อำยุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง  จ ำนวน  1  ฉบับ 

6.4  ส ำเนำใบคุณวุฒิกำรศึกษำที่ระบุกลุ่มวิชำเอกที่ใช้สมัครสอบ  พร้อมส ำเนำใบระเบียน
แสดงผลกำรศึกษำ (Transcript  of  Records) อย่ำงละ 1 ฉบับ  และรับรองส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำด้วยตนเอง  
พร้อมเขียนชื่อต ำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ ำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้ำนขวำมือ  โดยผู้ สมัครสอบแข่งขันต้อง
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย  คือ  
วันที่  31 กรกฎำคม 2555  อนึ่ง  หลักฐำนกำรศึกษำให้ยื่นฉบับภำษำไทย  หำกเป็นภำษำต่ำงประเทศจะต้อง
มีเอกสำรฉบับแปลโดยผู้มีใบอนุญำตกำรแปลเท่ำนั้น   

***หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ  ๖  จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
 

/๗.  หลกัฐานและเอกสาร… 
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๗.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู  (สัมภาษณ์)  
     หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว 

๗.๑  ต้นฉบับใบคุณวุฒิกำรศึกษำที่ระบุกลุ่มวิชำเอกที่ใช้สมัครสอบ  ที่ตรงกับส ำเนำที่ยื่น   
ณ  วันสอบ  โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ อยู่ก่อน 
หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย  คือ  วันที่  31  กรกฎำคม 2555 

๗.๒  ทะเบียนบ้ำน  พร้อมส ำเนำ  ๑  ฉบับ 
๗.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้   

ซึ่งมีเลขประจ ำตัวประชำชน  ๑๓  หลัก  และมีรูปถ่ำยพร้อมลำยมือชื่อ 
๗.๔  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม 

ตำมกฎ ก.ก.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2554 คือ 
 -  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
 -  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 -  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 -  โทษติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.ก. ก ำหนด   
๗.๕  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส 1 ฉบับ (เฉพำะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล   

(กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน)  พร้อมส ำเนำอย่ำงละ  ๑  ฉบับ 
๗.๖  สด.๘  สด.๙  หรือ  สด.๔๓  พร้อมส ำเนำ  ๑  ฉบับ  กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชำย 
๗.๗  ต้นฉบับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  และต้องได้รับอนุมัติจำกคุรุสภำอยู่ก่อนหรือ 

ในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย  และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูต้องมีอำยุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับ
กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่         
ที่ก าหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ  และไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไป 

๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตร  และวิธีกำรสอบแข่งขัน

แนบท้ำยประกำศนี ้

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้  ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้สอบแข่ งขันได้มีสิทธิ

ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งต้องได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบ 

๑๐.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงล ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำก

ไปหำน้อย  โดยแยกตำมคุณวุฒิ  กลุ่มวิชำหรือทำง  หรือสำขำวิชำเอก  กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวม
เท่ำกัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน  ภำค ข  มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  หำกได้คะแนน  ภำค ข  เท่ำกัน   
ให้ผู้สอบได้คะแนนภำค ก  มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  ถ้ำได้คะแนน  ภำค ก  เท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

   / กำรข้ึนบัญชีผู้สอบ... 
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กำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

เว้นแต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ  กลุ่มวิชำหรือทำง  หรือสำขำวิชำเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๑.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในแต่ละกลุ่มวิชำโดยให้ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรสอบแข่งขันเลือกสถำนศึกษำให้ผู้สอบแข่งขัน ได้บรรจุ 
และแต่งตั้งในสถำนศึกษำท่ีมีต ำแหน่งว่ำงในแต่ละกลุ่มวิชำ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  11.1.1  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครต้องปฏิบัติรำชกำรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  5  ปี  
นับแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง  ก่อนกำรขอโอนไปสังกัดอ่ืน  รวมถึงกำรโอนไปในกรณีสอบแข่งขันได้     
เว้นแต่ลำออกจำกรำชกำร 

   11.1.2  ผู้ขอโอนไปรับรำชกำรสังกัดอ่ืนต้องแจ้งควำมประสงค์ขอโอนให้ต้นสังกัดทรำบ
ล่วงหน้ำ  1  ปี  และจะให้โอนไปรับรำชกำรสังกัดอ่ืนได้เมื่อมีบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกท่ีสำมำรถ
บรรจุทดแทนได้ทันที  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรวำงแผนกำรทดแทนต ำแหน่งและกำรพัฒนำบุคลำกร 

11.2 ปริญญำบัตรและระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ  (Transcript of Records)  ฉบับภำษำไทย  
ซึ่งหลักฐำนแสดงคุณวุฒิดังกล่ำวนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ก่อนหรือ 
ในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 

๑๑.3  เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ประกำศสอบแข่งขัน           
หำกผู้สอบแข่งขันได้รำยใด  มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งหรือขำดคุณสมบัติตำม    
มำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554 
หรือขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

๑๑.4  ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำกรุงเทพมหำนครไปแล้ว  ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุ  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑.5  ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณวุฒิสูงแต่น าคุณวุฒิต่ ามาสมัครสอบเม่ือสอบแข่งขันได้  
และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะน าคุณวุฒิสูงมาขอปรับให้ได้เงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้  

11.6  ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่มีหลักฐำนกำรอนุญำต   
ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้จำกผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.7  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกจะยึด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว             
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน  และจ านวน             
ผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้งซ่ึงอาจมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ส ำหรับกำรบรรจุ 
 
   / และแต่งตั้งใน... 
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และแต่งตั้งในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำมล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นรำยบุคคล      
โดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ในเขตจ่ำยของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรำยงำน
ตัวไม่น้อยกว่ำ  10  วัน  นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำงบนจดหมำยลงทะเบียนที่เรียก
ให้มำรำยงำนตัวนั้น  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภำยหลังต้องแจ้งให้ทรำบภำยใน  7  วัน  นับแต่วันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง 
                  ๑๑.8  ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร  ณ  สถำนศึกษำแห่งใด  ต้องไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหนังสือส่งตัวก ำหนด  
ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรบรรจุ  เว้นแต่ในหนังสือจะก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 
                  11.9  กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่ก่อน  
กำรสมัครสอบจะรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครได้
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้รับกำรเรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้งและผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน 
                            (2) เป็นผู้ ได้รับอนุญำตและตกลงยินยอมกำรโอนจำกผู้มีอ ำนำจสั่ งบรรจุของ            
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนสังกัดเดิมไว้แล้ว  ตั้งแต่สมัครสอบแข่งขัน 

  (3) ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิที่
สอบแข่งขันได้  หำกผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้  ให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม  แต่ต้องไม่สูงกว่ำอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

  ส ำหรับกำรโอนข้ำรำชกำรทหำร  ต ำรวจที่มียศ  และกำรโอนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
ข้ำรำชกำรในกรณีท่ีไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมข้อ  (3)  ข้ำงต้น จะต้องเสนอ ก.ก.  พิจำรณำก ำหนดเงินเดือนที่จะให้
ได้รับเป็นรำยๆ ไป 

  (4) กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้มำบรรจุและแต่งตั้งในสถำนศึกษำนั้นจะต้องมีจ ำนวน
ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครไม่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่  ก.ก. ก ำหนด 

  (5) กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้  กรุงเทพมหำนครจะมีค ำสั่งรับโอนผู้สอบแข่งขันได้  
ในวันที่เดียวกันกับที่กรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชำที่สอบแข่งขันได้ที่มี
กำรเรียกมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครในรุ่นนั้นๆ โดยเรียง
ตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
                  11.10  กำรรับโอนข้ำรำชกำรโดยกำรสอบแข่งขันนี้จะไม่จ่ำยค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก 
และค่ำเช่ำบ้ำนให้  ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                  ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
                  ๑๒.1  ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
                  ๑๒.2  ขอสละสิทธิ์กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
                  ๑๒.3  ไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมท่ีก ำหนด 
                  ๑๒.๔  ไม่อำจรับกำรบรรจุและแต่งตั้ง  ตำมวันที่ก ำหนดได ้

 
 
    / ทั้งนี้ ได้แจ้ง... 
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ทั้งนี้  ได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ  จ ำนวนต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  

ตำรำงหลักสูตรและก ำหนดกำรสอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้  อนึ่ง หำกปรำกฏว่ำกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
มีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต  หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมให้ผู้ด ำเนินกำร
สอบแข่งขันพิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่   9   กรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

(นำยสุรศักดิ์   สอนเคลือ) 
หัวหน้ำส ำนักงำน ก.ก. 
ผู้ด ำเนินกำรสอบแขง่ขัน 



 

ก)  บัญชีรายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 (แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร    
คร้ังที่  ๑/๒๕๕5  ลงวันที่  9  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕5) 

ต าแหน่งและกลุ่มวิชา 

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ 
อัตรำ 

เงินเดือน 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

จ ำนวนอัตรำ           
ทีป่ระกำศ 

รับสมคัรสอบ 
๑ 
 

ครูผู้ช่วย คณิตศำสตร ์ อันดับครูผู้ช่วย   
ขั้น 8,3๔๐ บำท   
ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)   
ขั้น  9,14๐  บำท  
ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๕  ปี) 
 

ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ                            
กลุ่มวิชำคณติศำสตร ์

49 

2 
 

ครูผู้ช่วย ภำษำอังกฤษ ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ                       
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

22 

3 
 

ครูผู้ช่วย ภำษำไทย ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ                           
กลุ่มวิชำภำษำไทย 

29 

4 ครูผู้ช่วย วัดผล ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ                           
กลุ่มวิชำวัดผล 

7 

     
รวม 

 
107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับ... 



 

 
- ๒ - 

 
ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจ านวนต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ครั้งที่  ๑/๒๕๕5  ลงวันท่ี   9  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕5) 
 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ / สำขำ / วิชำเอก อัตรำเงินเดือน 

จ ำนวน 
อัตรำ           

ท่ีประกำศ 
รับสมัคร 

หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย ๑.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   ครูผู้ช่วย 
ขั้น 8,340 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)  
ขั้น 9,140 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๕ ปี)  
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 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 สถิตปิระยุกต์  
 ๑.๑๑ คณิตศำสตร์และเศรษฐมิติ ๑.๑๒ คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์  
 1.13 วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ๑.๑4 คณิตศำสตร์-เคมี  
 ๑.๑5 คณิตศำสตร์-ฟิสิกส์ ๑.๑6 โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์  
 ๑.๑7 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ๑.๑8 วิชำเอกคณิตศำสตร์  
 1.19 สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ 1.20 สำขำวิชำคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์  
 1.21 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใด

วิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำม
ชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 1.1-1.20 

    

      
ครูผู้ช่วย 2.  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   ครูผู้ช่วย 

ขั้น 8,340 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)  
ขั้น 9,140 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๕ ปี)  
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 2.๑ ภำษำอังกฤษ 2.๒ อังกฤษ  
 2.๓ วรรณคดีอังกฤษ 2.๔ ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ  
 2.๕ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 2.๖ ภำษำอังกฤษธุรกิจ  
 2.๗ กำรสอนภำษำอังกฤษ 2.๘ วิธีสอนภำษำอังกฤษ  
 2.๙ กำรสอนวิชำภำษำปัจจุบัน

ต่ำงประเทศ (อังกฤษ) 
2.๑๐ กำรสอนภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำต่ำงประเทศ 
 

 2.๑๑ ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร 2.๑๒ กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ 

 

 2.๑๓ ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ 2.๑๔ ภำษำอังกฤษช้ันสูง   
 2.๑๕ กำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้มี

พื้นฐำนภำษำอื่นนอกจำก
ภำษำอังกฤษ 

2.๑๖ โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ   

 2.๑๗ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 2.๑๘ วิชำเอกภำษำอังกฤษ    
 2.19 สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ 2.20 สำขำวิชำกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ    
 2.21 ภำษำอังกฤษศึกษำ 2.22 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล    
 2.23 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ 2.24 ภำษำอังกฤษ-ภำษำไทย    
 2.25 โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 2.26 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใด

วิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำม
ชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 2.1-2.25 

   

     
 
 
 

  /3. กลุ่มวิชาภาษาไทย... 



 

 
- ๓ - 

 

 

ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ / สำขำ / วิชำเอก อัตรำเงินเดือน 

จ ำนวน 
อัตรำ           

ท่ีประกำศ 
รับสมัคร 

หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย 3.  กลุ่มวิชาภาษาไทย   ครูผู้ช่วย 
ขั้น 8,340 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)  
ขั้น 9,140 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๕ ปี)  
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 3.๑ ภำษำไทย 3.๒ กำรสอนภำษำไทย  
 3.๓ ภำษำและวัฒนธรรมไทย 3.๔ ภำษำและวรรณคดีไทย  
 3.๕ วรรณคดีไทย 3.๖ ภำษำบำลี  
 3.๗ ภำษำสันสกฤต 3.๘ ภำษำบำลีและสันสกฤต  
 3.๙ เปรียญธรรม ๙ ประโยค 3.๑๐ โปรแกรมวิชำภำษำไทย   
 3.๑๑ สำขำวิชำภำษำไทย 3.๑๒ วิชำเอกภำษำไทย   
 3.๑๓ กำรสอนภำษำไทยในระดับ

มัธยมศึกษำ 
3.๑๔ กำรสอนภำษำไทยระดับ

มัธยมศึกษำ 
  

 3.๑5  วิธีกำรสอนภำษำไทย 3.16 ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ   
 3.17 กำรสื่อสำรภำษำไทยเป็นภำษำ 

ท่ีสอง 
3.18 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใด

วิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอกท้ังคู่ตรงตำม
ชื่อสำขำวิชำเอกข้อ 3.1-3.17 
 

 

ครูผู้ช่วย 4.  กลุ่มวิชาวัดผล   ครูผู้ช่วย 
ขั้น 8,340 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๔ ปี)  
ขั้น 9,140 บำท 
ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำตรี 
(หลักสูตร ๕ ปี)  
 

7  
 4.๑ วัดผล 4.๒ วัดผลกำรศึกษำ  
 4.๓ กำรวัดผลกำรศึกษำ 4.๔ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
 4.๕ เทคโนโลยีกำรวัดและประเมินผล 4.๖ กำรวัดผลและกำรวิจัย  
 4.๗ กำรวัดผลและประเมินผล

กำรศึกษำ 
4.8 วิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอก

ใดวิชำเอกหน่ึง หรือวิชำเอก 
ท้ังคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอก 
ข้อ 4.1-4.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค)  หลักสูตรการสอบ... 



 

 
- ๔ - 

 
ค)  หลักสูตรการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
ครั้งที่  ๑/๒๕๕5 ลงวันที่  9  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕5) 

(ตำมมติ  ก.ก. ครั้งที่  1/๒๕๕4  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๕4) 
    

 

หลักสูตรการสอบแข่งขัน  ประกอบด้วย  ภาค ก  ภาค ข  ภาค ค  (คะแนนทั้งหมด  500  คะแนน) 
ภาค  ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย  คุณธรรมจริยธรรม   
และมาตรฐานวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

๑.  ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม  ๗๕  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

 ๑.๒  นโยบำยของรัฐบำลและของกรุงเทพมหำนครที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

 ๑.๔  กฎหมำย  (พระรำชบัญญัติ)  ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

  ๑.4.๑  กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
  ๑.4.๒  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และกฎหมำย 

ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

  ๑.4.๓  กฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑.4.๔  กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑.4.๕  กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก 

  ๑.4.๖  พระรำชกฤษฎีกำระเบียบข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 

๒.  ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๒.๑  ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข  ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข   
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ   

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

 ๒.๓  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล  ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปเหตุผล
และอุปมำและอุปไมย   

๓.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และมาตรฐานวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม  75  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๓.๑  วินัยและกำรรักษำวินัย 

 3.2  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยม 

 3.3  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของวิชำชีพครู 
 3.4  จรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 3.5  สมรรถนะวิชำชีพครู 
 

/ภาค  ข  ความรู้ความสามารถ… 



 

 
- ๕ - 

 
ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) 

1.  ความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน  ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1.1  หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 

 1.2  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.3  จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 

 1.4  กำรพัฒนำผู้เรียน 

 1.5  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
 1.6  กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

 1.7  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 1.8  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

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

 
ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  ๑0๐  คะแนน) 

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

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

 2.1  ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 

 2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 2.3  บุคลิกลักษณะ 

 2.4  กำรมีปฏิภำณ  ท่วงทีวำจำ 

 2.5  เจตคติและอุดมกำรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ง)  ตารางก าหนด... 



 

 
- ๖ - 

 
ง)  ตารางก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

วันเสำร์ที่  1 กันยำยน 2555  ภำค  ก  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)  

(ภำคเช้ำ)   

๐9.00 - 10.30  น. 
10.40 - 12.10 น. 

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

 

(ภำคบำ่ย)   

13.30 - 15.0๐  น. -  วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย  คุณธรรม   
   จริยธรรม  และมำตรฐำนวิชำชีพครู  (75 คะแนน)  
 

 

วันอำทิตย์ที่  2  กันยำยน  ๒๕๕5  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  
 

 


