


































































หลักสูตรแนบทายหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

(สงพรอมหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 5  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561) 

 แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักระบี ่ ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

.................................................................. 

ภาค ก  ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ 

ของความเปนครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (150 คะแนน) 

1. ความรอบรู (50 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี ้

  1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน 

  1.2 ยุทธศาสตรการการปฏิรูปประเทศ 

   1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการศึกษา     

  1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 

   1.5 กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

   1.5.1 กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ 

   1.5.2 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

   1.5.3 กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.5.4 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   1.5.5 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก 

   1.5.6 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

   1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เก่ียวของโดยตรงกับสวนราชการ       

   1.6 ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

 2. ความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้ 

  2.1 ความสามารถดานตัวเลข จะทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล

เก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ 

  2.2 ความสามารถดานภาษาไทย จะทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ  

การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 

  2.3 ความสามารถดานเหตุผล จะทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรปุหาเหตุผลและ

อุปมาอุปไมย 

 3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู และมาตราฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้ 

  3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู 

  3.2 มาตรฐานดานความรูและประสบการณวชิาชีพ 

  3.3 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

  3.4 มาตรฐานดานการปฏิบัติตน 



ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (150 คะแนน) 

 1. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน 

แบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้ 

    1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

    1.2 หลักการสอนที่เนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    1.3 จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว 

    1.4 การพัฒนาผูเรียน 

    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    1.6 การวิจัยทางการศึกษา 

    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

   1.8 การวัดและประเมินผลการศกึษา 

  1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 

 2. ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) จะทดสอบโดย

วิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (50 คะแนน) จะประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต  

           ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 1. ประวัตสิวนตัวและการศึกษา 

 2. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 

 3. วุฒิภาวะทางอารมณ 

 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 

 5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

 

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



กําหนดการสอบแขงขัน 

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักระบี่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 

....................................................... 

1. ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 

2. รับสมัครสอบแขงขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

(ไมเวนวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ภายในวันอังคารที ่31 กรกฎาคม 2561 

4. สอบขอเขียน  

ภาค ก  ความรอบรู ความสามารถทั่วไป และความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ
ของความเปนคร ูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ภาค ข  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

 

วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00 – 14.30 น. 
 

วันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (ภาค ค) วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2561 

6. สอบสัมภาษณ 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ 

 

วันเสารที่ 1 กันยายน 2561  

เวลา 09.00 น.  เปนตนไป 

7. ประกาศผลการสอบแขงขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 

 



ตารางสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักระบี่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 

 
ภาค ก  ความรู ความสามารถทั่วไป และความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม         

          และอุดมการณของความเปนครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

 

 

ความรอบรู 

ความสามารถท่ัวไป 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

 

50 คะแนน 

50 คะแนน 

50 คะแนน 

 

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตายที่ 19 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 

เวลา 13.30 – 15.00 น. 

 

 

ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 

ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา   
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 

 

50 คะแนน 

50 คะแนน 

 

 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสารที่ 1 กันยายน 2561 

เวลา 09.00 เปนตนไป 

 

 

สอบสัมภาษณ 
 

 

50 คะแนน 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกบัตาํแหนงและวิชาชีพ 

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักระบี่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 
 

พิจารณาจากองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องคประกอบ/ตัวชี้วัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามและเอกสาร 

เก่ียวกับประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บคุลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแตงกาย กริยาทาทางการสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามและการสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถาม 

โดยมีหลักคิดและวิธีการแกปญหาในเชิงบวก 

และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแกปญหานั้น 

เปนที่ยอมรับได 

5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

เจตคติและอุดมการณ 

10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ 

ที่มีตอวิชาชีพคร ู
 



หนังสือขออนุญาตใหขาราชการไปการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

(สําหรับขาราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใชกฎหมายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

  

เขียนที่...................................... 

วันที่.......................เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง   อนุญาตใหขาราชการไปสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่

 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 

ตําแหนง.......................................................ระดับ/อันดับ.............................ข้ัน.................................................บาท 

โรงเรียน........................................................กระทรวง............................................................................................... 

ประสงคจะสมัครสอบแขงขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2561 นั้น 

 (ชื่อหนวยงาน)....................................................................พิจารณาแลวอนุญาตใหขาราชการ

ดังกลาวมาสมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหโอนเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 

 

  ลงชื่อ............................................................(ผูบังคบับัญชาชั้นตน) 

  (....................................................................) 

  ตําแหนง........................................................ 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

  ลงชื่อ............................................................(ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง) 

  (....................................................................) 

                                     ตําแหนง........................................................ 



หนังสือขออนุญาตใหขาราชการไปการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561 

(สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ) 

  

เขียนที่.................................................... 

วันที่.......................เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 ขาพเจา.......................................................................................................................................... 

ตําแหนง..............................................................สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศกึษาธิการ 

อนุญาตให......................................................................................ตําแหนง............................................................... 

รับเงินเดือนในอันดับ..........................................ข้ัน....................................บาท ตําแหนงเลขที่................................ 

โรงเรียน......................................................................................................................................................................

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.....................................................................................................กระทรวงศกึษาธิการ 

มาสมัครสอบแขงขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2561 ได 

  

 

  ลงชื่อ............................................................ 

  (....................................................................) 

  ตําแหนง........................................................ 

 

หมายเหตุ   การอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนงใด วิทยฐานะใดไปสมัครสอบแขงขัน  

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมเปนผูพิจารณาอนุญาต แลวแตกรณี 
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แบบขออนญุาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

                    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 

                        วันที่ .......... เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เรียน เลขาธิการครุสุภา 

  ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................. 

ตั้งอยูเลขที่........................หมูที่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................... 

ตําบล/แขวง................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท.......................................................โทรสาร................................................ 

โทรศพัทเคลื่อนที่....................................................(ของผูยื่นคาํขอ) 

มีความประสงคจะใหหนวยงานตนสังกัดขอหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครโูดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ขออนุญาต เปนครั้งที่  1    2    3 

วุฒทิางการศึกษา 

 วุฒิปริญญาตร ี

     ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

     จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สําเร็จการศึกษา...........................................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….   

 วุฒิปริญญาโท 

     ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

     จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สําเร็จการศึกษา...........................................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….         

 วุฒิปริญญาเอก 

     ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

     จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สําเร็จการศึกษา...........................................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)………………….  

 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิว้ 

แบบ 1 

คส.09.10 
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 วุฒิปริญญาอื่น ๆ ที่เทียบเทาปริญญาตรี/ปริญญาทางการศึกษา 

     ชื่อปริญญา/หลักสูตร...........................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

     จากสถานศึกษา..................................................................วันที่สําเร็จการศึกษา...........................................    

     คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)…………………. 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2561  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบ่ี เนื่องจาก ตามหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน ตําแหนงครูผูชวย ของ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ก.ค.ศ.กําหนดใหผูสมัครสอบแขงขันที่มี

คุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกขาดแคลน และมีความจําเปนตอการจัดการ

เรียนการสอน ตามที่สวนราชการกําหนด โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาที่สอน อยูกอนการบรรจุ

แบะแตงตั้งใหเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จึงทําใหผูที่มีคุณวุฒิในประเภท

วิชา หรือกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกขาดแคลนและมีความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน

สามารถสมัครสอบแขงขันครูผูชวยได 

 ดังนั้น จึงขอใหคุรุสภาพิจารณาใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได และจะพัฒนาตนเอง

ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอไป 

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้ 

1.   สําเนาวุฒิการศึกษา 

2.   ใบรายงานผลการเรียน 

3.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.   สําเนาทะเบียนบาน 

5.   รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 

6.   หลักฐานอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

ทั้งนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................. ผูขอปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอแจงประวัต ิดังนี ้

 1. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศลีธรรมอันดีหรือไม        ไมเคย          เคย 

 2. เปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไม   ไมเคย          เคย 

 3. เคยตองโทษจําคุกในคดี ไมเคย  เคย (ระบุ) ................................................ 

ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 

 

(ลงชื่อ).........................................................................................ผูขอปฏิบัติการสอน 

        (........................................................................................) 
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คําแนะนําในการกรอกแบบคําขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตอง ครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย                   

    หรือพิมพและลงลายมือชื่อผูยื่นคาํขอดวยตนเอง 

2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใต คํานําหนาชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นําหนาชื่อใหระบุไวดวย 

3. ใหติดรูปถาย ขนาด 1  นิ้ว ตามขอ 5 ที่แนบคําขอ 1 ใบ และแนบเพิ่มจํานวน 1 ใบ ทั้งนี้ รูปถายตองเปน 

    ชุดสุภาพ ไมใชชดุขาราชการ 

5. กรณีแจงประวัติของผูยื่นขอ ตองกรอกแบบคําขอตามแบบ 1 (คศ.09.10) โดยตอบคําถามใหครบทุกขอ  

    (ไมปลอยเวนวาง) 

6. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ตามขอ 6 เชน สําเนาเอกสารการเปลีย่นแปลงชื่อ – สกุล สําเนาทะเบียนสมรส / หยา เปนตน 

7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถายสําเนา ตองลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกตอง” ทุกฉบับ / หนา 



 
             
 
 

                                                                 

 สมัครสอบกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก...........................................          

                            เลขประจําตัวสอบ   
                 

ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
                            ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2561 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่
เรียน  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่   
        ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2561วุฒิปริญญาตร ี   4 ป    4 ป และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป    5 ป     6 ป   จึงขอเสนอรายละเอียด  พรอมหลักฐาน

เก่ียวกับตัวขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้

1. ชื่อและนามสกุล(นาย,นาง,นางสาว)………….…......….................................................สัญชาติ…….........………เชื้อชาติ…….................... 

2. เกิดวันที…่..............เดือน................................…พ.ศ..........................อายุ…............ป....................เดือน (นับถึงวนัรบัสมัครวนัสดุทาย) 

    2.1 หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน            

    วันออกบัตร..................................................... วันบัตรหมดอายุ........................................................................................................... 

   2.2 บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ (ถามี)..................................................เลขที่..........................สังกัด................................................ 

    วันออกบัตร.......................................................... วันบัตรหมดอายุ..................................................................................................... 

3. ประเภทความพิการ (กรณีผูสมัครเปนผูพิการ) 

  พิการทางการมองเห็น      พิการทางการไดยนิ 

  พิการทางการเคลื่อนไหว หรอืทางรางกาย    พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 

  พิการทางการเรยีนรู      พิการทางสตปิญญา 

  พิการทางออทิสติก  

4. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครระดบัปริญญาตรี (ระบุตัวยอ).............................สาขาวิชาเอก...........….……........……………….............……......... 

    สถาบนัการศึกษา............................……………....……………......................จังหวัด....................................................................................      

    สําเรจ็การศึกษา เมื่อวันที่........….....เดือน.............................................. พ.ศ.............…....ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม................................. 

    วุฒิการศึกษาสงูสุดทีไ่ดรับ....................................................................................................................................................................     

5. อาชีพปจจุบนั             ลูกจางในหนวยงานภาครฐั/เอกชน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           ขาราชการประเภทอ่ืน              พนักงานสวนทองถ่ิน   อ่ืน ๆ 

   สถานทีท่ํางาน/ปฏิบติังาน................................................................................................................................................................... 

   บานเลขที…่............หมูที่............ตรอก/ซอย……...................ถนน…....….......……................ตําบล/แขวง...………………............................    

   อําเภอ/เขต................................................……....................จงัหวัด……......................….....โทรศพัท.............…..........................………... 

6. สถานที่ติดตอไดทางไปรษณยี บานเลขที่…............หมูที่............ตรอก/ซอย……....................ถนน.......…....…..........……………................  

   ตําบล/แขวง………………............................อําเภอ/เขต...............................……...…….............จังหวัด……..............................…...………… 

   รหัสไปรษณีย…............................……โทรศพัท…..........................………...โทรศัพทมือถือ...................................................................... 

 

 0  1        
 

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเอง 
และลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
2. กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ   
ใหครบถวน ถูกตองและรับรองสาํเนาเอกสารทุกแผน 
(เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกลื่น) 
 

 
ติดรูปถาย 

ขนาด  1 นิว้ 
ถายไมเกิน 
6 เดือน 



 
7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมกับใบสมคัร รวม.........................แผน 

    7.1 หลักฐานการสมัคร จํานวน..........................แผน 

    (  ) 1.สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรบัรองคุณวฒุ ิ จํานวน 1 ฉบบั      (   ) 2. สาํเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) จาํนวน 1 ฉบบั 
    (  ) 3.สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ   (  ) 4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
    (  ) 5.หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง จํานวน 1 ฉบับ  (  ) 6.ใบรับรองแพทย (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)  จํานวน 1 ฉบับ 
    (  ) 7.หนังสืออนุญาตใหสมคัรสอบ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นสมัครสอบ) จํานวน 1 ฉบับ 
    (  ) 8.สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ (  ) 9.สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
    (  ) 10.สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ   (  ) 11. สําเนาบัตรประจาํตัวคนพิการ (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ           
    (  ) 12.หลักฐานอ่ืน ๆ (ถาม)ี ระบุ......................................................................................................................................................... 
    7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครหูรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวชิาชีพครทูี่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏบิัติหนาที่สอน 
 7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู เลขที่..................................................................................................................................... 
ออกให ณ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.................ใชไดจนถึงวันที่.................เดือน...........................พ.ศ................................. 
 7.2.2 หลักฐานอื่น หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชพีครูตามที่คุรสุภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาทีส่อน 

 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่.......................................................................................................................................... 
ใหไว ณ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.................ใชไดจนถึงวันที่.................เดือน...........................พ.ศ................................. 

 หนังสือรับรองสิทธิ ใหไว ณ วันที่..................เดือน.................................พ.ศ.....................ครบ 60 วันนบัตั้งแตวนัออก
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................................. 

 เอกสารแสดงขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ทีพ่ิมพออกจากระบบสารสนเทศของคุรสุภาที่มีขอมูล ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขที่ใบอนุญาต วนัออก และวันหมดอายุที่เปนปจจุบัน 

 หนังสือรับรองของคุรสุภา ที่แจงวาไดตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    7.3 กรณีผูสมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลนฯ และไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ชแสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาที่สอน ใหยื่นแบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ูตามแบบ 1 (คส.09.10) พรอมในวันสมัคร 
  แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครโูดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูตามแบบ 1 (คส.09.10)  
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ จํานวน.................แผน 
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ์สอบแขงขนัคร้ังนี้) 
     ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบติัทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัตดิานอ่ืนครบถวนตามประกาศรับสมัคร  ขอความดังกลาวขางตนนี้     
เปนความจริงทุกประการ หากไมเปนความจรงิใหถือวาขาพเจาจะไมมีสิทธิ์เขารับคดัเลือกครั้งนี้และขาพเจาจะไมเรียกรองสทิธิใด ๆ   ในภายหลัง ทัง้สิน้ 
        ลงชื่อ…...…………………………….........………………ผูสมัครสอบ 
                         (................................................................)         
                    ยื่นใบสมัครวันที…่.....…..….เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

เฉพาะเจาหนาที ่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรบัสมัคร
สอบฉบับจริง พรอมฉบับถายสําเนาแลว 
ปรากฏวา 
(     ) หลักฐานถูกตอง ครบถวน 
(     ) ไมถูกตอง หรือไมครบถวน 
เนื่องจาก................................................... 
................................................................. 
(................................................................) 
.............../..................../......................... 

เจาหนาที่รบัสมัคร 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ 
จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  
ไวเรียบรอยแลว 

ตามใบเสร็จเลมที่...........เลขที่............... 
 
 
 
(...........................................................) 
.............../..................../........................ 

ผูรับเงิน 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไปและ 
คุณสมบัติอ่ืนตามประกาศแลว ปรากฏวา 
(   ) มีสิทธิส์อบแขงขัน 
(   ) ไมมีสทิธิ์สอบแขงขัน 
เนื่องจาก................................................... 
................................................................. 
................................................................. 
(................................................................) 
.............../..................../......................... 

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ














