
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มสีิทธิและไมม่ีสทิธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ เรือ่งรบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ต าแหน่งครผูู้ช่วย    ปี พ.ศ.๒๕๖๐    แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เรื่องแก้ไขประกาศรบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย  ปี พ.ศ.๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับลงวันที่ ๒๘  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐   โดยรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ   ระหว่างวันที ่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๐              
ไปแล้วนั้น 

บัดน้ี การรบัสมัครสอบแข่งขันได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิ
สอบแข่งขัน ฯ ภาค ก ภาค ข และภาค ค จ านวน  ๑๒,๒๘๑  ราย และผู้ไม่มสีิทธิสอบแข่งขัน จ านวน ๑๓   ราย              
ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  และขอแจง้ใหผู้้มสีิทธิสอบแข่งขันทุกรายทราบและถือปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิสอบแข่งขันครัง้นี้ ได้ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจรงิ            
ตามที่ผูส้มัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฎภายหลังพบว่าผูส้มัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรบัสมัคร
สอบแข่งขัน ให้ถือว่าบุคคลดังกลา่วเป็นผู้ขาดคุณสมบัตจิะไม่ได้รับการพจิารณาบรรจุและแตง่ตั้งหากสอบแข่งขันได้ 

๒.  สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค โดยสอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ ๒๒  เมษายน  
๒๕๖๐ สอบภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐ และสอบภาค ค(สัมภาษณ์) ในวันจันทรท์ี่  ๒๔  
เมษายน ๒๕๖๐  รายละเอียดสนามสอบ ตารางสอบ แนบทา้ยประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
(นายปรญิญา  ธรเสนา) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



- ๒   - 
ก ำหนดกำรสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

(แนบท้ำยประกำศ กศจ.กรุงเทพมหำนคร ลงวันท่ี ๑๐  เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐) 
ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)                
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม  

๑๕๐  คะแนน 
หมายเหต ุ

 
วันเสำร์ ท่ี  ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น 

 

 
 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป 
 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นคร ู
มาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 

 
 
 
 
 

สอบภำค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหนง่ (คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม  

๑๕๐  คะแนน 
หมายเหต ุ

 
วันอำทิตย์ท่ี  ๒๓  เมษำยน ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
 
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก 
 

 
 

๗๕  คะแนน 
๗๕  คะแนน 

 
 
 

สอบภำค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหนง่และวิชาชีพ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 
คะแนนเต็ม  
๕๐  คะแนน 

หมายเหต ุ

 
วันจันทร์ท่ี  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

๕๐  คะแนน 
 

 

 

 

 



 
- ๓   - 

ระเบียบและข้อปฏิบัติเก่ียวกับกำรสอบแข่งขัน 
 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผูเ้ข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเครง่ครัด ดังนี ้

๑. ก่อนเวลำเข้ำห้องสอบ 
๑.๑  ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ ๒ B ยางลบ ปากกาสีน้ าเงิน           

บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรปูถ่ายลายมอืช่ือ 
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก   

๑.๒  ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบทีก่ าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผูส้อบทีจ่ะต้องทราบ
วัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 

๑.๓  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ไม่ให้ผู้เข้ำสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้ำ นำฬิกำ(ดิจิตอล)            
ทุกชนิด เข้ำห้องสอบ 

๑.๔  ตรวจช่ือและหอ้งสอบของตนเองจากแผนผงัหอ้งสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบรเิวณนั้น               
หากหาช่ือและหอ้งสอบของตนเองไม่พบให้รบีติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 

๑.๕  ควรไปถึงสนามสอบกอ่นเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐  นาที และห้ามเข้าห้องสอบกอ่นได้รับอนญุาต
จากกรรมการก ากับการสอบ 

๑.๖  หากท าบัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบหายให้รบีแจง้ประธานกรรมการกลางประจ าสนามสอบ           
เพื่อขอใบอนญุาตเข้าสอบ  
 

๒. ก่อนเวลำสอบ 
๒.๑  กรรมการก ากบัการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาท ี
๒.๒  ห้ามน าเครื่องมืออเิล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 

เป็นต้น รวมทัง้ต ารา หนงัสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอปุกรณ์อื่น เช่น 
กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบและ
อาคารสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทจุริตในการสอบและต้องยุติ
การสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ                
ในข้อ ๑.๑ 

๒.๓  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้อนุญาตให้เข้าหอ้งสอบ 

๒.๔  ผู้เข้าสอบต้องนัง่ตามที่นัง่สอบที่กรรมการก ากบัการสอบก าหนดให้ 
๒.๕  นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน  โดยผู้เข้าสอบจ านวน  ๒  คน ให้เป็นตัวแทน            

ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกบักรรมการก ากบัการสอบ 
๒.๖  รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากบัการสอบ หากได้รบักระดาษค าตอบที่มี             

รอยยับหรอืฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกบักรรมการก ากับการสอบ 
 
 
 
 
 



- ๔   - 
 

๒.๗  ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบกอ่นมีสญัญาณใหล้งมือสอบ 
๒.๘  ให้ใช้ดินสอด า ๒ B หรือ ๒ B ข้ึนไป ระบายบนกระดาษค าตอบ 
๒.๙  ตรวจทานการระบายรหสัประจ าตัวผูส้มัครสอบและรหสัวิชาสอบให้ถูกต้องและลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ 
๒.๑๐ เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากบัการสอบโดยเคร่งครัด 

 
๓. ในเวลำสอบ 

๓.๑  เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รบัสญัญาณใหล้งมือสอบจากกรรมการก ากบัการสอบ 
๓.๒  ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ใหร้ีบแจง้

กรรมการก ากับการสอบทันทเีพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่ 
๓.๓  เมื่อมีค าสัง่ใหเ้ปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบใหร้ีบปฏิบัติตามทนัที 
๓.๔  ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้งระเบียบ

แบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
๓.๕  ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่างของหน้ากระดาษ

ข้อสอบ 
๓.๖  เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกจิจ าเป็นห้ามลุกจากที่นัง่ ให้ยกมอืข้ึนเพื่อแจง้กรรมการก ากับการสอบ 
๓.๗  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรอืบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากบัการสอบ 
๓.๘  ลงลายมือช่ือ และพิมพ์ลายนิ้วมอื ในบญัชีลายมอืช่ือผูเ้ข้าสอบ  
๓.๙  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบหรอืใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นทีห่น่วยงาน

ของรัฐออกให้ เพือ่ให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกบัผูส้มัครสอบจากการ              
ดูตัวจริงกบัรปูถ่ายในบัตรและจากลายมือช่ือในบัญชีลายมือช่ือในบัตร 

๓.๑๐ รับการตรวจการระบายรหสัเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ และการลงลายมอืช่ือของผูเ้ข้าสอบบน
กระดาษค าตอบกอ่นที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือช่ือของกรรมการก ากบัการสอบบนกระดาษค าตอบ 

๓.๑๑ ผู้เข้าสอบไปถึงสถานทีส่อบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบใน
วิชาใดไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบวิชาน้ัน แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า ของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลงัจากเวลาลง
มือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รบัอนุญาตให้สอบวิชาน้ัน เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 

๓.๑๒ หากกระท าการทจุริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทจุริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระท า
โดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 

๓.๑๓ ระมัดระวังมิให้ผูเ้ข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
๓.๑๔  ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องนัง่อยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
๓.๑๕ ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 



- ๕   - 
 
๔.  หลังเวลำสอบ 
 ๔.๑  หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม
สอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบจากกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ               
อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
 ๔.๒  เมื่อหมดเวลาเข้าสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิง่ของทีน่ ามาให้ครบกอ่นกลับที่พัก 

๕.  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร มีความจ าเป็นต้องบันทกึภาพผู้เข้าสอบทุกคนเพื่อเป็นหลักฐาน
การเข้าหอ้งสอบ  

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


