
 

 

 

ก าหนดการสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

__________________________ 

 

 

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 –  วันอาทิตย์ท่ี 16 มีนาคม 2557         

ประกาศการสอบแข่งขัน 
 

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 –  วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557      รับ

สมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

ภายในวันอังคารท่ี 8 เมษายน 2557            ประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
                                                             

วันเสาร์ที ่19 เมษายน 2557               สอบภาค ก  ความรอบรู้ 

ความสามารถท่ัวไป 

                                                                      และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ                                                                

                                                                             และการปฏิบัติ

ของวิชาชีพครู                                                                                                                

(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)                                                               
 

วันอาทิตย์ท่ี 20 เมษายน  2557                                                  สอบภาค ข  

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง                                                                                  

                    (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557            

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข 

             และมีสิทธิ์สอบภาค ค 



 

ต้ังแต่วันอาทิตยท่ี์ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป                                 สอบภาค 

ค  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์) 

                    (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
                                                              

ภายในวันศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557                           ประกาศผล

การสอบแข่งขัน 

 

__________________________ 

                   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     



       ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________ 

 

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จะด าเนินการสอบแข่งขัน       เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย   

ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยด าเนินการตามมาตรา 47 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 2 ลง

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2557 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี 

ศธ 04009/ว 770 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2556 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือ

วันที ่ 
6 มีนาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 1 ตามรายละเอียดดังนี้  

  1. ต าแหนง่ทีจ่ะด าเนนิการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้ 

      1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่ม

วิชาเอกท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน    แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสาร

หมายเลข 1) 

      1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท 

ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

      1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 16,190 บาท 

ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี) 

      1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 16,190 บาท ส าหรับผู้

ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  

  2. คณุสมบัตขิองผูม้ีสิทธิ์สมคัรสอบแขง่ขัน 

      เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 



      2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 และมี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   

    2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน 

ท่ี ก.ค. ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุ่มวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร   

      2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 

  3. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัรสอบแขง่ขนั 

       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่น

ใบสมัครด้วยตนเอง   

ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 ตัง้แตว่นัจนัทร์

ที่ 17 มนีาคม 2557 –  วนัจนัทร์ที ่ 

24 มนีาคม 2557 ในเวลาราชการ (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 

 

            4. เอกสาร..... 
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  4. เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมคัรสอบ 

     4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมส าเนา 

จ านวน 1 ฉบับ 

กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขา

วิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า   
“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

(ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 

       4.2 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ท่ีระบุกลุ่มวิชาเอก

หรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

พร้อมส าเนา                     

จ านวน  1  ฉบับ 



               4.3 ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครพร้อมส าเนา              

จ านวน  1  ฉบับ 

     4.4 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ )

พร้อมส าเนา      จ านวน   1   ฉบับ 

     4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่าย

ในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้   

ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว                     

จ านวน  3  รูป  

     4.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันท่ีออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

             จ านวน  1  ฉบับ 

     4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ

สอน (ยังไม่หมดอายุ )  

พร้อมส าเนา                        จ านวน   

1   ฉบับ  

     4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ

สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
                        4.9 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาต  จากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ

แต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อสอบแข่งขันได้    

           5. การยื่นใบสมัคร 
     5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบ

สมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา  

และสถานท่ีท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ

สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครท่ีรับรอง

ส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ   

     5.2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทาง

จดหมายลงทะเบียนตอบรับ         ในเขตจ่ายไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถ

ติดต่อได้  ซึ่งจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  6. คา่ธรรมเนียมสมคัรสอบ 

      6.1 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200 

บาท 



      6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้น

แต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต หรือมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียม

สอบ 

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเ์ขา้สอบแขง่ขนั 

      อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   

เข้าสอบแข่งขัน ภายในวนัองัคารที ่8 เมษายน 2557 ณ ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  และทางเว็บไซด์ 

http://ednon.non1.org   

  8. หลกัสูตรและวธิกีารสอบแขง่ขัน 

      หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแนบท้าย

ประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 2)  

    

                   9. วัน เวลา..... 
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                   9. วนั เวลา และสถานที่สอบ 

                       อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จะท าการสอบข้อเขียน 

ณ  สนามสอบซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าสอบแข่งขัน ตามก าหนดการสอบ ดงันี ้     

    

ตารางสอบ ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 

                            และการปฏิบัติของวิชาชีพครู             

 

วนั/เวลา 

 

วิชาที่สอบ 
คะแนน

เต็ม 

150 

 

หมาย

เหต ุ



คะแนน 

วนัเสาร์ที ่19 

เมษายน 2557 

09.00 –  10.00  น. 

11.00 –  12.00  น. 

13.30 –  14.30  น. 

 
 

 

ความรอบรู้   

ความสามารถท่ัวไป 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความประพฤติและ 

การปฏิบัติของวิชาชีพครู 
 

 

50 

คะแนน 

50 

คะแนน 

50 

คะแนน 

 

 

 

           

ตารางสอบ ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง    
 

 

วนั/เวลา 

 

วิชาที่สอบ 
คะแนน

เต็ม 

150 

คะแนน 

 

หมาย

เหต ุ

วนัอาทติย์ที ่20 

เมษายน 2557 

09.00 –  10.30  น. 

13.30 –  15.00  น. 
 

 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

วิชาการศึกษา 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับ

วิชาเอก 

 

 

75 

คะแนน 

75 

คะแนน 

 

           

ตารางสอบ ภาค ค  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ    
 

 

วนั/เวลา 

 

วิชาที่สอบ 
คะแนน

เต็ม 

50 

คะแนน 

 

หมาย

เหต ุ

วนัอาทติย์ที ่27 

เมษายน 2557 

เปน็ตน้ไป 

ต้ังแต่ 09.00 น. เป็น

ต้นไป 
 

 

 

 

สอบสัมภาษณ์  

 

 

50 

คะแนน 
 

 

 



  10. เกณฑ์การตดัสนิ 

       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค

ตามหลักสูตร ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 

  11. การตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล 

       11.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

       11.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ใช้ดินสอด า

ชนิด 2 บี ขึ้นไป 

       11.3 กระดาษค าตอบท่ีคอมพิวเตอร์ไม่ตรวจ อัน

เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ           จะไม่มีการแก้ไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

         12. การประกาศ..... 
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  12. การประกาศขึน้บัญชผีู้สอบแขง่ขนัได้ 

        อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จะประกาศรายชื่อ 

ผู้สอบแขง่ขันได ้ภายในวนัศกุรท์ี ่2 พฤษภาคม 2557 ณ ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และทางเว็บไซด์ 

http://ednon.non1.org  โดยประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้

คะแนนรวมทุกภาค 

จากมากไปหาน้อย แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอก ใน

กรณีทีม่ผีู้สอบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั   

ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัทีด่ีกวา่ หากได้

คะแนนภาค ข เท่ากัน ใหผู้้สอบไดค้ะแนนภาค ก มากกวา่เปน็ผู้ที่อยู่ใน

ล าดบัทีด่ีกวา่ ถ้าไดค้ะแนนภาค ก เท่ากันอีก ใหผู้้ทีไ่ดร้ับเลขประจ าตัว

สอบก่อนเปน็ผู้อยูใ่นล าดบัทีด่ีกวา่  
   

http://ednon.non1.org/


  ท้ังนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ไมเ่กิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือ

ทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง

ก่อนเป็นอันยกเลิก        

  13. การบรรจแุละแต่งตัง้ 

       13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือก

บรรจุในสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งตรงกัน 

       13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ 

จากผู้มีอ านาจไม่หลงัวนัเปดิรบัสมคัรวนัสดุท้าย    

          13.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีประกาศสอบแข่งขัน   หากผู้

สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะไม่ได้รับการ

พิจารณา บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

       13.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีหลักฐาน 

การอนุญาตให้สอบจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะไม่ได้

รับการพิจารณารับโอนเพ่ือแต่งต้ัง 

เข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งต้ัง

เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป หากไม่สามารถ 

เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์รับการบรรจุ 

       13.5 การบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้น

บัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึง

เป็นหน้าท่ีของผู้สอบแข่งขัน 

ท่ีต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับการบรรจุและ

แต่งต้ังในครั้งต่อไป จะมีหนังสือ 

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล 

โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู่ 



ในเขตจ่ายไปรษณีย์ท่ีผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร   

       13.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อ

ได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว 

ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่ง

ตัวนั้น หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ 

 

 

 

         14. การยกเลิก..... 
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   14. การยกเลิกบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้ 

        14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว  

     

        14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์บรรจุและแต่งต้ัง 

        14.3 ผู้นั้นไมม่ารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ัง

ตามก าหนด 

        14.4 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันตาม

ก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง 

ในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
 

  ท้ังนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

          (นายสนิท   พ านัก) 



          ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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                 (เอกสาร
หมายเลข  1) 

 

 

 

 

 

รายละเอียดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

1   

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2557 

การสอบแข่งขันครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยสอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

 
 

ต าแหนง่ 

 

วุฒ/ิสาขา/

วิชาเอก 

จ านวน

อัตรา 

ที่รบั

สมคัร 

 

อัตราเงนิเดือน 

 

หมาย

เหต ุ

ครู

ผู้ชว่ย 

ปรญิญาตร ี

1. ภาษาไทย 

2. 

คณิตศาสตร์ 

3. 

ภาษาอังกฤษ 

4. 

วิทยาศาสตร์ 

5. ปฐมวัย 

 

12 

6 

5 

3 

5 

1. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 

4 ปี 

    ให้ได้รับเงินเดือน

อันดับครูผู้ช่วย 

    ขั้น 15,050 บาท 

2. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 

4 ปี ท่ีได้รับ 

    วุฒิประกาศนียบัตร

บัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

    การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 

ปี ต่อจาก  

    ปริญญาตรีหลักสตูร 4 

ปี 

    ขั้น 16,190 บาท 

3. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 

5 ปี   

    ให้ได้รับเงินเดือน

 



อันดับครูผู้ช่วย 

    ขั้น 16,190 บาท 

 รวม 31   

 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยอนุมัติของสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว หรือเป็นผู้ส าเร็จ 

              ตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ (ต้องมี

หนังสือรับรองประกอบการสมัครด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 -/บัญชี

รายละเอียด..... 
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

ส าหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 

ปี พ.ศ. 2557  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
____________________________________________ 



 

1.  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

    ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

    1.1 ภาษาไทย    1.2 การสอนภาษาไทย 

    1.3 วิธีสอนภาษาไทย                       1.4 ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

    1.5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   1.6 ภาษาไทยและการสื่อสาร

     
     

2.  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

     ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

     2.1 คณิตศาสตร์             2.2 การสอนคณิตศาสตร์ 

     2.3 คณิตศาสตร์ศึกษา            2.4 การศึกษาคณิตศาสตร์ 

     2.5 คณิตศาสตร์-มัธยมศึกษา                      2.6 มัธยมศึกษา-

คณิตศาสตร์ 

     2.7 คณิตศาสตร์ประยุกต์                            
 

3.  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

    ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

    3.1 ภาษาอังกฤษ    3.2 การสอนภาษาอังกฤษ 

    3.3 วิธีสอนภาษาอังกฤษ                             3.4 การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   

    3.5 มัธยมศึกษา-ภาษาอังกฤษ                       3.6 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 

    3.7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล             3.8 ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
             

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

     ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

     4.1 วิทยาศาสตร์               4.2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

     4.3 การสอนวิทยาศาสตร์   4.4 วิทยาศาสตร์ศึกษา 

     4.5 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ           4.6 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 



     4.7 วิทยาศาสตร์-เคม ี                              4.7 วิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา   

     4.9 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ       
 

5.  กลุ่มวิชาปฐมวัย 

     ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

     4.1 ปฐมวัย                 4.2 ปฐมวัยศึกษา 

     4.3 อนุบาล     4.4 อนุบาลศึกษา 

     4.5 การศึกษาปฐมวัย   
 

__________________________ 
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(เอกสารหมายเลข  2) 
 

รายละเอียดหลกัสูตรและวธิีการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแตง่ตัง้บุคคล

เขา้รบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครผูู้ชว่ย 

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
---------------------------------------------- 

 

ภาค ก  ความรอบรู ้ความสามารถทัว่ไป และความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

ความประพฤตแิละการปฏบิัติ- 

          ของวิชาชีพคร ู(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

  ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความประพฤติ 

และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดย

ค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ          ท่ีต้องการของต าแหน่งตามท่ี

ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง 

 1.  ความรอบรู้ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 

      1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

      1.2 นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

                1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 



      1.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

            1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม   

            1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

                             และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

            1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

            1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

                             และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

            1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   

            1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

พ.ศ.2551 

 2. ความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบด้วย

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

          2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถ

ในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 

      2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา 

การอ่านจับใจความ การสรุปความ  การตีความ การขยายความ การ

เรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

      2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัด

ความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล          และอุปมาอุปไมย  

    

 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏบิตัิของ

วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 

50 คะแนน) ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

      3.1 วินัยและการรักษาวินัย 

      3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

      3.3 มาตรฐานวิชาชีพ 

      3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 



               3.5 สมรรถนะวิชาชีพ          

                                                     -/ภาค  ข 

..... 
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 ภาค ข  ความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหนง่ (คะแนนเต็ม 150 

คะแนน) 
 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัวิชาการศึกษา (คะแนนเตม็ 75 

คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

            1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

  1.2 หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

  1.4 การพัฒนาผู้เรียน 

  1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

  1.6 การวิจัยทางการศึกษา 

           1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

       2.  ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัวชิาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ทดสอบโดยวิธีการ 

สอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือ

สาขาวิชาเอก 
 

 ภาค ค  ความเหมาะสมกับวิชาชพี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมิน

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา การประกอบคุณความดี 

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 

การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์         

 



_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


