ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
...........................................................................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการ
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 6
มีนาคม 2560 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 1602 ลงวั น ที่ 15 มีน าคม 2560 และหนั งสื อ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1685 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครปฐม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งที่ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 80 อัตรา รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย สําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ดังนี้
1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
1.2 คุณ วุ ฒิปริ ญ ญาตรี หลัก สูต ร 4 ปี และประกาศนี ยบัต รบั ณฑิต ที่ มีหลั กสู ต รการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
1.3 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
1.4 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
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(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี สํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก
ที่นํามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2.2.2 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณร
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบแข่ ง ขั น สามารถขอรั บ ใบสมั ค รได้ ใ นวั น สมั ค ร หรื อ ดาวน์ โ หลด
ใบสมัค ร ได้จากเว็ บ ไซต์ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครปฐม เขต 1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน ที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.–16.30 น.
(ไม่เว้นหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันรับสมัคร
4.1 ใบสมัคร ตามแบบใบสมัครที่กําหนด
4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาแล้ว จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
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4.2.1 กรณีที่ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาแล้ว ให้ใช้เฉพาะปริญญาบัตร
4.2.2 กรณีปริญญาบัตรหาย ให้ขอใบแทนปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษา
4.2.3 กรณีใ ช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ ให้ ใ ช้ ได้ใ นกรณีจบการศึกษาแล้วแต่ ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร
4.2.4 กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (ป.บัณฑิต)
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่ระบุวุฒิ กลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
4.3.1 ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
4.3.2 ให้มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา รับรองผลการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร กรณี
ที่วุฒิไม่ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จากประกาศรับสมัคร โดยให้นบั จํานวนหน่วยกิต จากรายวิชา
ที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
1. ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี และหลั ก สู ต ร 5 ปี
ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปี หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง ต้ อ งศึ ก ษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน
10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตาม ข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าเกรด C
4.4 สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สําหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก สามารถ
ขอได้จากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือพิมพ์ได้ที่เว็บไซด์ สํานักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th
คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง” จํานวน 1 ชุด
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
4.6 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.9 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
4.10 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.11 กรณีที่ใช้คุณวุฒิที่มีชื่อไม่ตรงกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศ
รับสมัครฯ ให้แนบหนังสือรับรองจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาว่าได้ศึกษาในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เป็นรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และระดับผลการเรียนด้วย
4.12 กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต
ให้สมัครสอบแข่งขันหรือยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ตําแหน่งครูผู้ช่วยจากผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามแบบหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้แนบ
ท้ายประกาศนี้
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4.13 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.14 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีที่ไม่มี
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครูหรือหลักฐานที่ ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชี พครูตามที่คุ รุสภาออกให้เพื่อปฏิ บัติ
หน้าที่สอน)
5. การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบ
ที่กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามวัน เวลา ที่กําหนด ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบทุกประการ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบแข่งขัน
5.3 ผู้ ส มั ค รรายใดที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงหรื อ มี เ อกสารไม่ ค รบตามประกาศรั บ สมั ค ร
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบแข่งขันได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ
ซึ่ งได้ ตรวจพบภายหลังจะไม่ ได้ รับ การพิ จ ารณาให้บ รรจุ แ ละแต่ งตั้ง หรื อ ให้ย้ าย หรื อ ให้ โอน เมื่อสอบแข่งขั น ได้
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร กรณีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขัน
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1) ทราบ โดยมาแจ้งด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับมายังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่
5.5 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกเป็นคู่ ให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขา
วิชาเอกเดียวเท่านั้น และสมัครสอบได้เฉพาะกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
5.6 ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ได้ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว หากปรากฏว่ า ผู้ ส มั ค ร
สอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน
6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ฯ เว้นแต่มีการยกเลิก
การสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัคร
สอบแข่งขันเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พร้อมแจ้งสถานที่สอบแข่งขันและห้องสอบแข่งขัน
ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1) และทางเว็บไซด์ www.pathomnakhon.org/area1/
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8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครปฐม จะทํ า การสอบข้ อ เขี ย น ณ สนามสอบซึ่ ง
ประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และจะดําเนินการสอบตามตารางสอบ ดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 13.30 - 14.30 น.

วิชาที่สอบ
ความรอบรู้
ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เวลา13.30 – 15.00 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

75 คะแนน
75 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน / เวลา
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เป็นต้นไป
เวลา 09.00 เป็นต้นไป.

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ
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10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จะต้ อ งได้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาคตามหลั ก สู ต ร
ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
11. การตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล
11.1 จะตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
11.2 การทําข้อสอบในกระดาษคําตอบให้ใช้ดินสอดําชนิด 2 B ขึ้นไป
12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายใน
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1) และทางเว็บไซต์ www.pathomnakhon.org/area1/ โดยประกาศเฉพาะผู้ที่ ได้คะแนนแต่ละภาค
ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ เรียงตามลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า
ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี
และการยกเลิ ก บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ฯ โดยให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ลื อ กบรรจุ ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี ตํ า แหน่ ง ว่ า ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกัน
13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
13.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
13.4 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี อ ยู่ ก่ อ นวั น สมั ค รสอบแข่ ง ขั น
เมื่อสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่า
ในภายหลังมิได้
13.5 สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหนังสือ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่
มี เ งื่ อ น เมื่ อ สอบแข่ ง ขั น ได้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาย้ า ย หรื อ โอนเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง แต่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
13.6 การเรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ม ารายงานตั ว เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ครั้ ง แรก ให้ ใ ช้
ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น การเรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ที่ ป ระกาศ
ผลการสอบแข่ ง ขั น ไว้ จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ ต้ อ งรั บ ทราบการประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
และไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล
ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ในเอกสารการสมัคร
13.7 ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามกําหนดเวลาที่ระบุ หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
13.8 การบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้สอบแข่งขั นได้ ที่ เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น
อยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน จะรับโอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
14. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
14.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กําหนดได้
15. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 12.3 และ 12.4
ไปแล้วถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมอาจอนุมัติ ให้ขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
16. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
17. การดําเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการส่อทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดําเนิ นการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน พิจารณาแก้ไข
หรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
18. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
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กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
(ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1603 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560)

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน

ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 4 เมษายน
2560
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
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บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุม่ วิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก
ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560)
.....................................................................................
ตําแหน่ง

คุณวุฒิ /กลุ่มวิชา/ทาง/
จํานวนอัตรา
สาขาวิชาเอก
ที่ประกาศรับสมัคร

ครูผู้ช่วย 1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. คณิตศาสตร์
4. ปฐมวัย
5. ภาษาจีน
6. ชีววิทยา
7. นาฏศิลป์
8. ศิลปะ
9. ดนตรีไทย
10. คหกรรม
11. บรรณารักษ์
12. อุตสาหกรรมศิลป์

รวม

25
22
4
3
9
1
1
3
3
5
3
1

80 อัตรา

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

1. คุณวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน
ขั้น 15,050 บาท
2.คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร
5 ปี) อัตราเงินเดือน
ขั้น 15,800 บาท
3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน
ขั้น 15,800 บาท
4.คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร
6ปี) อัตราเงินเดือน
ขั้น 17,690 บาท

สําหรับผู้สมัคร
สอบแข่งขันทีม่ ีวุฒิ
สูงกว่าปริญญาตรี
ให้ได้รับเงินเดือน
ในวุฒิปริญญาตรี
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ชว่ ย ปี พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560)
................................................................................................
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (150
คะแนน)
1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กําหนดเนื้อหาโดย
เน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (150 คะแนน)
1. ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะกับตําแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
.................................................................................................................

12
องค์ประกอบตัวชี้วดั และคะแนนประเมินการสัมภาษณ์
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผชู้ ่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560)
………………………………………………………………………………………
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ที่ องค์ประกอบ / ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์

10 คะแนน

พิจารณาจาก การควบคุมอารมณ์ตนเอง
กล้าแสดงออกทางอารมณ์ จัดการกับ
อารมณ์ของตนได้ และสามารถสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้อื่น

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การกล้าคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และเจตคติ
อุดมการณ์ที่มตี ่อวิชาชีพครู

13
บัญชีรายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิในกลุ่มวิชาเอกทีร่ บั สมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผชู้ ่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศ กศจ.นครปฐม ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) ภาษาและวรรณคดีไทย
(4) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(5) วิธีสอนภาษาไทย
(6) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
(7) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(8) วรรณคดีไทย
(9) ไทยคดีศกึ ษา
(10) ไทยศึกษา
(11) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(12) ภาษาไทยและการสื่อสาร
(13) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
(14) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวต่างประเทศ
(15) ภาษาไทยธุรกิจ

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

25 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

14

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(4) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(7) ภาษาอังกฤษและการสือ่ สาร
(8) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
(9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(11) การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
(12 ภาษาอังกฤษและการแปล
(13) วรรณคดีอังกฤษ
(14) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(16) การสอนวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบัน
ต่างประเทศ(อังกฤษ)
(17) ภาษาอังกฤษขั้นสูง

22 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

15

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์
(6) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(7) สถิติ
(8) สถิติคณิตศาสตร์
(9) สถิติศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) คณิตศาสตร์ - เคมี
(12) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
(13) คณิตศาสตร์ – ชีวะ
(14) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
(17) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
4. กลุ่มวิชาปฐมวัย
(1) ปฐมวัย
(2) การปฐมวัย
(3) การศึกษาปฐมวัย
(4) ปฐมวัยศึกษา
(5) การปฐมวัยศึกษา
(6) การอนุบาล
(7) อนุบาลศึกษา
(8) การอนุบาลศึกษา

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

4 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

3 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

16
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
5. กลุ่มวิชาภาษาจีน
(1) ภาษาจีน
(2) การสอนภาษาจีน
(3) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
(5) ภาษาจีนธุรกิจ
(6) ภาษาจีนกลาง
(7) การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
(8) การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
(9) จีนศึกษา
(10) จีนธุรกิจ

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
6. กลุ่มวิชาชีววิทยา
(1) ชีววิทยา
(2) ชีววิทยาทั่วไป
(3) การสอนชีววิทยา
(4) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
(5) จุลชีววิทยา
(6) ชีววิทยาประยุกต์

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

9 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

1 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

17
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
7. กลุ่มวิชานาฏศิลป์
(1) นาฏศิลป์
(2) นาฏศิลป์ไทย
(2) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
(3) นาฏศิลป์สากล
(4) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(5) นาฏยศิลป์สากลศึกษา
(6) นาฏศิลป์และการละคร
(7) นาฏยศิลป์
(8) นาฏยศาสตร์
(9) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(10) นาฏศาสตร์
(11) นาฏดุรยิ างค์คีตศิลป์ศึกษา

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
8. กลุ่มวิชาศิลปะ
(1) ศิลปะ
(2) ศิลปศึกษา
(3) ศิลปไทย
(4) การสอนศิลปะ
(5) ศิลปกรรม
(6) ศิลปกรรมศึกษา
(7) ประติมากรรม
(8) ภาพพิมพ์
(9) มัณฑนศิลป์
(10) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(11) จิตรกรรม
(12) จิตรกรรมไทย
(13) จิตรกรรมสากล
(14) ประติมากรรมสากล
(15) หัตถศิลป์
(16) ทัศนศิลป์
(17) ออกแบบศิลป์ประยุกต์

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

1 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

3 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

18
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
9. กลุ่มวิชาดนตรีไทย
(1) ดนตรีไทย
(2) ดุริยะศิลป์ (ดนตรีไทย)
(3) ดุริยางค์ไทย
(4) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
(5) ศิลปกรรมศึกษา-ดนตรีศึกษา
ดนตรีไทย
(6) ศิลปกรรม (ดนตรีไทย)
(7) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล)

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก
10. กลุ่มวิชาคหกรรม
(1) คหกรรม
(2) คหกรรมศาสตร์
(3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(4) คหกรรมศาสตร์(อาหาร – ผ้า)
(5) คหกรรมศาสตร์ศิลป์
(6) คหกรรมทั่วไป
(7) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(8) ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
(9) อาหารและโภชนาการ
(10) คหกรรมและการโภชนาการ
(11) คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนาการ
-ศิลป์ประดิษฐ์)
(12) โภชนาการอาหาร

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

3 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

5 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

19
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

11. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
(1) บรรณารักษ์
(2) บรรณารักษ์ศาสตร์
(3) บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
(4) สารสนเทศศาสตร์
(5) ห้องสมุดโรงเรียน

3 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา

หมายเหตุ

1 อัตรา

สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอก

12. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
(1) อุตสาหกรรมศิลป์
(2) อุตสาหกรรม
(3) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
(4) อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
(5) อุตสาหกรรมศึกษา
(6) อุตสาหกรรมไฟฟ้า
(7) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
(8) เทคโนโลยีอุตสาหการ
(9) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(10) การจัดการอุตสาหกรรม
(11) วิศวกรรมอุตสาหการ
(12) อุตสาหกรรม (งานช่าง)

หมายเหตุ
1. กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันนําหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจํานวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหานั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
รวมแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตาม ข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าเกรด C
โดยให้ทางมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา รับรองผลการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร

20
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้าย หรือให้โอน เมื่อสอบแข่งขันได้
(ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ข้อ 4.12)
..................................................................................
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ............................
ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง......................................................
ระดับ.............................กอง......................................................กรม..............................................................................
กระทรวง.......................................................อนุญาตให้ (นาย / นาง / นางสาว)..........................................................
ข้าราชการ.....................................................พนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบุ)........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................รับเงินเดือน ระดับ.........................................ขั้น..............................บาท
แผนก / ฝ่าย .................................................กอง................................................กรม...................................................
กระทรวง.......................................................................................................................................................................
ไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ. 2560 และยินยอมให้ย้าย / โอน ได้ทันทีเมื่อสอบแข่งขันได้และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตําแหน่งครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ลงชื่อ)..................................................ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
(...................................................)
ตําแหน่ง...........................................................................
วันที่....................เดือน............................พ.ศ....................

1. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือ
ของตนเองและลงลายมื อชื่ อต อหน า
เจาหนาที่รับสมัคร
2. ก อนยื่ นใบสมั คร จะต องตรวจสอบ
หลั กฐานตาง ๆ ใหครบถวนถูกตองและ
รั บรองสําเนาเอกสารทุกแผน (เขียนตั ว
บรรจงดวยปากกาลูกลื่น

สมัครสอบกลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอก
เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

.

ติดรูปถาย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ถายไมเกิน
6 เดือน

เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ด วยข าพเจ าประสงค จะสมั ครสอบแข งขั นเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ งบุ คคลเข ารั บราชการเป นข าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาตําแหนง ครูผูชวย ป พ.ศ. 2560 วุฒิปริญญาตรี  4 ป  5 ป  6 ป จึงขอเสนอรายละเอียด
พรอมหลักฐานเกี่ยวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
สัญชาติ
เชื้อชาติ
2. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)
2.1 หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร
หมดอายุวันที่
.
2.2. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ถามี)
เลขที่
สังกัด
.
วันออกบัตร
หมดอายุวันที่
.
3. วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวยอ)
สาขาวิชาเอก
.
สถาบันการศึกษา
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ
.
4. อาชีพปจจุบัน ( ) ลูกจางในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ( ) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) ขาราชการประเภทอื่น
( ) พนักงานสวนทองถิ่น
( ) อื่น ๆ
.
สถานที่ทํางาน/ปฏิบัติงาน
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทร
.
5. สถานที่ติดตอไดทางไปรษณีย บานเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
.
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
.

6. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมกับในสมัคร รวม
แผน
6.1 หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จํานวน
แผน ประกอบดวย
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)
 สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
 ใบรับรองแพทย (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)
 หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นสมัครสอบ)
 อื่น ๆ ถามี (ระบุ)
.
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6.2 กรณีที่ 1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให
เพื่อปฏิบัติหนาที่สอน จํานวน
แผน
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่
.
ออกให ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ใชไดจนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
 2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่
.
ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ใชไดจนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
 3. หนังสือรับรองสิทธิ ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ครบ 60 วัน นับตั้งแตวันออก
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
 4. หนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ 2 ป
ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ครบ 2 ปนับตั้งแตวันออก วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
 5. หนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน
ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ครบ 90 วันนับตั้งแตวันออก วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
6.3 กรณีที่ 2 ไมมีหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามขอ 6.2 (ขอ 1 – 3) ใหย่ืนแบบคําขอ
อนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 แบบขออนุ ญ าตให ป ระกอบวิ ช าชี พ โดยไม มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู พร อ มเอกสารประกอบ
จํานวน
แผน
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจ า
ไมมีสิทธิ์สอบแขงขันครั้งนี้)
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติดานอื่นครบถว นตามประกาศรับ สมั คร
ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากไมเปนความจริงใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิสอบแขงขันครั้งนี้ และจะไม
เรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)

ผูสมัครสอบ
)
พ.ศ.
.

(

วันที่

เดือน

เฉพาะเจาหนาที่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
ฉบับจริง พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา (สองรอยบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว
อื่นตามประกาศแลว ปรากฏวา
 หลักฐานถูกตองครบถวน
 มีสิทธิสอบแขงขัน
ตามใบเสร็จเลมที่
เลขที่
.
 ไมถูกตอง
 ไมมสี ิทธิสอบแขงขัน
เนื่องจาก
.
เนื่องจาก
.
.
(

)
.

/
/
เจาหนาที่รับสมัคร

.

(

.

)
.

/

ผูรับเงิน

/

.

(

)
.

/
/
.
เจาหนาที่ผูตรวจสอบคุณสมบัติ

แบบที่ ๑
ติดรูปถาย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ถายไมเกิน
6 เดือน

แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

.

เลขาธิการคุรุสภา

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
สังกัด
ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
โทรศัพทเคลื่อนที่
(ของผูยื่นคําขอ)
มีความประสงคจะขอหนังสือใหประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขออนุญาตเปนครั้งที่  ๑  ๒
 ๓

.
.
.
.

วุฒิทางการศึกษา


วุฒิปริญญาตรี
ชื่อปริญญา/หลักสูตร

สาขา/วิชาเอก

.

จากสถานศึกษา

วันที่สําเร็จการศึกษา

.

ชื่อปริญญา/หลักสูตร

สาขา/วิชาเอก

.

จากสถานศึกษา

วันที่สําเร็จการศึกษา

.

ชื่อปริญญา/หลักสูตร

สาขา/วิชาเอก

.

จากสถานศึกษา

วันที่สําเร็จการศึกษา

.

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)


วุฒิปริญญาโท

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)


.

วุฒิปริญญาเอก

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)


.

.

วุฒิปริญญาอื่น ๆ ที่เทียบเทาปริญญาตรี/ปริญญาทางการศึกษา
ชื่อปริญญา/หลักสูตร

สาขา/วิชาเอก

.

จากสถานศึกษา

วันที่สําเร็จการศึกษา

.

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

.
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เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ดังนั้น จึงขอใหคุรุสภาพิจารณาใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได และจะใหพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอไป
ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.








สําเนาวุฒิการศึกษา
ใบรายงานผลการเรียน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)

.

ข า พเจ า ยิ น ยอมให ต รวจสอบข อ มู ล บุ ค คลตามที่ ร ะบุ ใ นแบบคํ า ขอได จ ากสํ า นั ก ทะเบี ย นราษฎร
กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)
(

ผูขอปฏิบัติการสอน
)

