
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
...................................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสด าเนินการสอบแข่งขันเ พ่ือบรรจุ                             
และแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4)                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่  21 มีนาคม 2560                         
หนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และในการประชุมครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)  

1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี) 
  1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๖ ปี)       
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6)  ไม่ เป็นผู้ อยู่ ระหว่ างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู                         
และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     

ในหน่วยงานของรัฐ 
2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ 
วิชาเอก ที่น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  ๑๘ เมษายน 2556  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                           
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ส าหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิจากต่างประเทศในสาขาวิชาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่ประกาศนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ 
ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วเท่านั้น 

 
/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 

ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องโถง ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 -  
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ๒๕61 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส www.narapeo.go.th 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
จะพิจารณานับหน่วยกิต ใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว ๙ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครด าเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดง
หรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็น
รายวิชาว่ารายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับ
สมัคร 
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4.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อ 

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ 

ผู้สมัครที่น าระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแนบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาไทย 
กรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ออกระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript) เป็นภาษาไทย ให้ผู้สมัครน าระเบียนแสดงผลการเรียนที่แปลเป็นภาษาไทย โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 

4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป  

4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
4.6 บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.7 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
4.9 ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   

  4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

         4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มขี้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

         4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

4.13 หลักฐานหนังสือที่แสดงว่าได้จบวุฒิปริญญาตรีและวิชาเอกซึ่งเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
โดยผู้สมัครสามารถสืบค้นคุณวุฒิรายวิชาครู ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบเดิม)URL: http://qualification.otepc.go.th 
และระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) URL: http://qualification60.otepc.go.th 
ประกอบการรับสมัคร 
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 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ 
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ภายในวัน
อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง 222 หมู่ 10 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1)
และทางเว็บไซต ์www.narapeo.go.th   

 8. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที ่18 สิงหาคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
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ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที ่19 สิงหาคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

   ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน   

         10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง

ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
ที่ตั้ง 222 หมู่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1) และทางเว็บไซต ์www.narapeo.go.th 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสารท์ี่ 1 กันยายน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

       ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

11. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ      
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  
  กรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

 12. การตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล 
  12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

/13. การประกาศ ... 
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13. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดี
ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสที่ตั้ง 222 หมู่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1) และทาง
เว็บไซต์ www.narapeo.go.th 

  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ    
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 

14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน 
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ       
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
  14.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
  14.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะท าหนังสือเรียกตัว  
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561  

14.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

 
 
 
 

15. การยกเลิก ... 
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รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ลงวันที่   10   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61) 

-------------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิ 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มวิชาเอก 

อัตราเงินเดือน จ านวน
อัตราที่
ประกาศ 
รับสมัคร 

หมายเหตุ 
อันดับ 

ขั้น 
(หลักสูตร  

๔  ปี) 

ขั้น 
(หลักสูตร 

5 ปี 

ขั้น 
(หลักสูตร  

6 ปี) 
1 การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 14 คุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 

   - ปริญญาตรีทางการศึกษาที่  
ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
คร ูสังกัด สพฐ. เท่านั้น  ทั้งนี้ 
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  - หากปริญญาตรีอ่ืนที่มิใช่
ปริญญาตรีทางการศึกษา ก.ค.ศ. 
ต้องรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู  
สังกัด สพฐ. เท่านั้น และจะต้องมี
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ 
ก.ค.ศ.  ก าหนด 
  - ขั้น (หลักสูตร ๕ ปี) หมายถึง    
   ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
หรือ     
   ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ            
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

2 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 7 
3 ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 7 
4 คณิตศาสตร ์ ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 9 
5 คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 2 
6 พลศึกษา ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 5 
7 วิทยาศาสตร ์ ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 1 
8 การประถมศึกษา ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 3 
9 ศิลปศึกษา ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 3 

10 เทคโนโลยทีางการศึกษา ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 1 
11 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 1 
12 ดนตรีสากล ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 2 
13 เกษตร (พืช) ครูผู้ช่วย ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๘๐๐ 17,690 1 
   รวม 56 
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จ านวนข้อมูลที่สอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 13 กลุม่วิชา รวม 56 อัตรา 

 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา

วิชาเอก 
สพป.นราธิวาส 

เขต 1 
สพป.นราธิวาส 

เขต 2 
สพป.นราธิวาส 

เขต 3 
สพม.15 รวมทั้งสิ้น 

1 การศึกษาปฐมวัย 1 7 6 - 14 
2 ภาษาไทย 1 2 3 1 7 
3 ภาษาอังกฤษ 1 2 2 2 7 
4 คณิตศาสตร์ 1 6 2 - 9 
5 คอมพิวเตอร์ 1 - - 1 2 
6 พลศึกษา 1 - 2 2 5 
7 วิทยาศาสตร์ 1 - - - 1 
8 การประถมศึกษา 1 2 - - 3 
9 ศิลปศึกษา 1 - 2 - 3 

10 เทคโนโลยีทางการศึกษา - 1 - - 1 
11 สังคมศึกษา - - - 1 1 
12 ดนตรีสากล - - - 2 2 
13 เกษตร (พืช) - - - 1 1 

รวม 9 20 17 10 56 
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2.  รายละเอียดโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 2.1 กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 14 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 108781 บ้านพนาทักษิณ รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 4981 บ้านปะดะดอ ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2 
3 855 บ้านโคกยามู ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2 
4 ๕๗๖๗ บ้านบาโงฮูมอ สุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 
5 ๓๑๐๒ บ้านลาแล สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
6 ๑๗๓๕ บ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
7 ๒๙๙๑ บ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
8 ๒๖๕๒ นิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 
9 5524 บ้านสะโล ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 

10 5589 บ้านกาแย จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
11 5245 พิทักษ์วิทยากุมุง จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
12 5253 พิทักษ์วิทยากุมุง จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
13 6502 บ้านไอกรอส จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
14 2176 บ้านตาโงะ เจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 

  
2.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย จ านวน 7 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 1678 บ้านคอลอกาเว ศรีสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 ๓๓๗๖ บ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 
3 ๔๐๔๐ บ้านกลูบี สุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 
4 970 บ้านกาแย จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
5 2036 บ้านริแง จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
6 2221 บ้านบองอ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
7 19777 นราธิวาส นราธิวาส สพม.15 
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 2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 7 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 2630 บ้านตามุง ศรีสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 648 บ้านบางขุนทอง ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2 
3 ๕๑๗ บ้านไม้แก่น สุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 
4 5772 บ้านยะออ จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
5 4369 พิทักษ์วิทยากุมุง จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
6 22047 บาเจาะ บาเจาะ สพม.15 
7 19962 รือเสาะชนูปถัมภ์ รือเสาะ สพม.15 

 
2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 1724 คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 5738 บ้านบางขุนทอง ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2 
3 ๓๓๐๓ บ้านโผลง สุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 
4 ๓๓๑๘ บ้านลาแล สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
5 ๒๙๕๔ บ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
6 ๒๙๒๓ บ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 
7 ๒๘๖๑ นิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 
8 1600 บ้านสะโล ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
9 6037 บ้านแมะแซ จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 

 
3.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 1544 บ้านบาโงปูโละ รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 26774 ศรีวารินทร์ ศรีสาคร สพม.15 
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3.6 กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 5 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 2447 บ้านบือแรง รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 1601 บ้านสะโล ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
3 4077 บ้านไอกรอส จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
4 31500 เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รือเสาะ สพม.15 
5 20093 ตันหยงมัส จะแนะ สพม.15 

 
3.7 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 2569 บ้านบาโงปะแต รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 
 
3.8 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา จ านวน 3 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 3544 บ้านไอร์แยง ศรีสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 ๑๐๙๙ นิคมพัฒนา ๑๐ สุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 
3 ๖๗๑ นิคมพัฒนา ๔ สุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 

 
3.9 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จ านวน 3 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 2565 บ้านดาฮง ศรีสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 
2 3991 ร่วมจิตต์ประชา จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
3 1991 บ้านไอกรอส จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 

 
3.10 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 ๒๘๐๘ นิคมพัฒนา ๑๐ สุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 
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3.11 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จ านวน 1  อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 19415 เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รือเสาะ สพม.15 
 
3.12 กลุ่มวิชาดนตรีสากล จ านวน 2 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 4096 ร่มเกล้า ยี่งอ สพม.15 
2 20121 รือเสาะชนูปถัมภ์ รือเสาะ สพม.15 

 
3.13 กลุ่มวิชาเกษตร (พืช) จ านวน 1 อัตรา 
 

ที ่
เลขที่

ต าแหน่ง 
โรงเรียน/อ าเภอ อ าเภอ สังกัด 

1 126894 รือเสาะชนูปถัมภ์ รือเสาะ สพม.15 
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3. รายละเอียดกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้แก่ 
๑. การศึกษาปฐมวัย 
๒. ปฐมวัยศึกษา 
๓. การปฐมวัยศึกษา 
๔. การอนุบาล 
๕. การอนุบาลศึกษา 
๖. อนุบาลศึกษา 
7. ปฐมวัย 
8. การปฐมวัย 
9. การสอนปฐมวัย 
10. อนุบาลหรืออนุบาลศึกษา 
11. การสอนอนุบาล 
12. การศึกษาอนุบาล 

14 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย  ได้แก่ 
๑. ภาษาไทย 
๒. การสอนภาษาไทย 
๓. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๔. ภาษาและวรรณคดีไทย 
๕. วรรณคดีไทย 
๖. ไทยคดีศึกษา 
๗. ไทยศึกษา 
๘. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๙. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
10. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
11. วธิีสอนภาษาไทย 
12. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 

7 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 
๑. ภาษาอังกฤษ 
๒. การสอนภาษาอังกฤษ 
๓. วรรณคดีอังกฤษ 
๔. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
๕. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๖. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
๗. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

7 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(ต่อ) 
๘. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๙. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
๑๐. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
๑๑. อังกฤษธุรกิจ 
๑๒. การสอนภาษาอังกฤษเป็น       
      ภาษาต่างประเทศ 
๑๓. การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน 
      ต่างประเทศ(อังกฤษ) 
๑๔. วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
๑๕. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๑๖. สอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
      ภาษาต่างประเทศ 
17. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
18. ภาษาอังกฤษศึกษา 
19. ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ได้แก่ 
๑. คณิตศาสตร์ 
๒. การสอนคณิตศาสตร์ 
๓. คณิตศาสตร์ศึกษา 
๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
๕. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
๖. สถิติ 
๗. สถิติประยุกต์ 
๘. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
๙. สถิติคณิตศาสตร์ 
๑๐. คณิตศาสตร์สถิติ 
๑๑. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
๑๒. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
๑๓. สถิติศาสตร์ 
๑๔. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
๑๕. คณิตศาสตร์-เคมี 
๑๖. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 
 
 

9 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุม่วิชาเอก 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
7. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
9. การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
10. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
11. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
12. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
13. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ 
๑๔. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
15. คอมพิวเตอร์และสถิติ 
16. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
17. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์ 
18. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
      คอมพิวเตอร์ 
19. การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
20. ระบบสารสนเทศ 
21. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
22. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
      ศึกษา 
 

2 
 
 
 
 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา  ได้แก่ 
๑. พลศึกษา 
๒. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
๓. การฝึกและการจัดการกีฬา 
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการ
จัดการกีฬา 

5 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ 
๑. วิทยาศาสตร์ 
๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓. การสอนวิทยาศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๕. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๖. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๗. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
๘. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑0. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๑1. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
๑2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
๑3. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ  
      มัธยมศึกษา 
14. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
15. วิทยาศาสตร์-เคมี 
๑6. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
๑7. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
18. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

1 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

ครูผู้ช่วย 
 

กลุ่มวิชาการประถมศึกษา  ได้แก่ 
๑. การประถมศึกษา 
๒. ประถมศึกษา 

3 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
 

ครูผู้ช่วย 
 

กลุ่มวิชาศิลปศึกษา  ได้แก่ 
๑. ศิลปะ 
๒. ศิลปะไทย 
๓. ศิลป์ไทย 
๔. ศิลปกรรม 
๕. ศิลปศึกษา 
๖. ศิลปกรรมศึกษา 
๗. ทัศนศิลป์ 
๘. ประติมากรรม 
9. ประยุกต์ศิลปศึกษา 
๑0. ออกแบบศิลปะประยุกต์ 
๑1. ศิลปะภาพพิมพ์   

3 
 

- สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ 
๑. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษา 
๓. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๔. เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา 
๕. โสตทัศนศึกษา 
6. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

๑ - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  ได้แก่ 
๑. สังคมศึกษา 
๒. การสอนสังคมศึกษา 
๓. การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
4. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
5. สังคมศาสตร์ 
6. การสอนภูมิศาสตร์ 
7. พัฒนาสังคม 
8. ประวัติศาสตร์ 
9. ภูมิศาสตร์ 
10. สังคมวิทยา 
11. พัฒนาสังคม 
12. วัฒนธรรมศึกษา 
13. กฎหมายอิสลาม 
14. อิสลามศึกษา 
๑5. ปรัชญาและศาสนา 
๑6. การพัฒนาชุมชน 
๑7. พัฒนาชุมชน 
๑8. รัฐประศาสนศาสตร์ 
๑9. รัฐศาสตร ์
20. นิติศาสตร์ 

 1 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล  ได้แก่ 
๑. ดนตรีสากล 
๒. ดุริยางคศาสตร์ 
๓. ดุริยางค์สากล 
๔. ดุริยางศิลป์ 
๕. ดุริยางคศิลป์ 
๖. ดุริยศิลป์ 
๗. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
๘. การสอนดุริยางค์ศึกษา 

2 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 



-20- 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก 
จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร (พืช)  ได้แก่ 
๑. พืชศาสตร์ 
๒. พืชสวน 
3. พืชผัก 
4. พืชไร่ 
5. พืชสวนประดับ  
6. พฤกษศาสตร์ 

1 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 

 
หมายเหตุ  

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งสครูผู้ช่วย จึงให้ผู้สมัครแนบหลักฐานหนังสือที่ ก.ค.ศ.รับรอง ในวันสมัครด้วย 
โดยสามารถสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง(ระบบเดิม) URL: http://qualification.otepc.go.th 
และระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบใหม่) URL: http://qualification60.otepc.go.th 
 2. วิชาเอกตามข้อ 1 – ข้อ 15 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่มวิชาเอก
ดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด การนับหน่วยกิต ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน๒๕๕๖  และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 9  
ลงวันที่ 29 มีนาคม ๒๕60 ก.ค.ศ. มีมติก าหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ดังนี้ 
 ๒.๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ หลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

 ๒.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครด าเนินการประสาน
กับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้
การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า
รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 

http://qualification.otepc.go.th/
http://qualification60.otepc.go.th/
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ลงวันที่   10   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61) 
----------------------------------------- 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์
ของความเป็นครู และมาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๑5๐ คะแนน) 
 1. ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ใหท้ดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑.๑ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
 ๑.๓ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๑.5 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 ๑.5.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
 ๑.5.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑.5.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.5.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.5.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  

  ๑.5.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
  ๑.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย    

2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
     ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
     ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย 

        3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

    3.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
    3.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
    3.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
    3.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
 
 
 
 

เอกสาร
หมายเลข 

๒ 
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ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑5๐ คะแนน) 
 ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

    ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
    ๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
 ๑.๗  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับ
สมัครคัดเลือก 
 

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 
 ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์  

4. การมีปฏิภาณไหวพริม  
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 
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ก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส   ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2561) 
............................................................................................  

 
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
4. สอบข้อเขียน 

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.30 น. 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -15.00 น. 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 
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ตารางสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที ่18 สิงหาคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2561) 
 

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจาก การตอบค าถามและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร 
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก การตอบค าถามและการสื่อสาร 
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลัก

คิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
และอุดมการณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจาก แรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

 
 



 

 

 

            

 

 

                    สมัครสอบกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก………………………….… 

              เลขประจ าตัวสอบ     2 5                

     
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... สัญชาติ .................... เชื้อชาติ ..................... 
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. ............. อายุ ......... ปี ......... เดือน (นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 

2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                                 วันออกบัตร ..................................................
วันบัตรหมดอายุ .................................................... 

2.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) ......................................... เลขที ่......................... สังกัด ................................. 
วันออกบัตร .......................................... บัตรหมดอายุ .................................................. 

3. ประเภทความพิการ (กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ) 
   พิการทางการมองเห็น    พิการทางการได้ยิน 
     พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย  พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
     พิการทางการเรียนรู้     พิการทางสติปัญญา 
     พิการทางออทิสติก 
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ) ......................... สาขาวิชาเอก ................................................ 

สถาบันการศึกษา .............................................................................................................. จังหวัด ......................................................... 
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม ...................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ ............................................................................................................................................... ........................ 
 5. อาชีพปัจจุบัน        ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

       ข้าราชการประเภทอ่ืน        พนักงานส่วนท้องถิ่น 
       อ่ืน ๆ ……………………………………..……………….  

สถานที่ท างาน/ปฏิบัติงาน ................................................................................................................................... ..................................... 
เลขที ่........ หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ............................................  
อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .......................................................... โทรศัพท ์..............................................  
 6. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที ่........................ ตรอก/ซอย .................................................
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................ โทรศัพทม์ือถือ ......................................... 
 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครดว้ยลายมือ  
    ของตนเอง และลงลายมือช่ือ 
    ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
    หลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
    และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
    (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 

 

ติดรูปถ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 



 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 
7.1 หลักฐานการสมัคร จ านวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       
 ส าเนาทะเบียนบ้าน                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ       ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)              ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี)    หลักฐานหนังสือท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 
 อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ) …………………………………………………………………………….………. 

7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  
 7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี ............................................................................ ..............................  
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

 7.2.2 หลักฐานอ่ืน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
       ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที ่................................................................................................................ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
        หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... ครบ 60 วันนับตั้งแต่วันออก

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  
       เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา  

ที่มขี้อมูล ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
        หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้
เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

              (ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้สมัครสอบ 
                                (.......................................................................) 

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบบัจริง 
พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เนื่องจาก ………………………….…………….…..………… 
…………………………………………….……………….……… 
 
 

(…………………………………………………….) 
……………. /กรกฎาคม /2561 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่ …….….…… เลขท่ี ……..………… 
 
 

(…………………………………………………….) 
…………. /กรกฎาคม /2561 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติอื่น 
ตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิสอบแข่งขัน  
(   ) ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน 
เนื่องจาก …………………….……………………………… 
………………………………………..………………………… 
 
 

(…………………………………………………….) 
……………. /กรกฎาคม /2561 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 
 

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

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 

 ข้าพเจ้า.................................................................................................ต าแหน่ง.................................... 
โรงเรียน.........................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... .......................................  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้............................................................. 
...........................................................ต าแหน่ง..................................... รับเงินเดือนในอันดับ........................................  
ขั้น......................บาท  ต าแหน่งเลขที่..................................โรงเรียน....................................................... ....................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................................................เขต..............กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความประสงค์ขอนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่   
10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 
เหตุผล.................................................................................................. ............................................................................  
  

      ลงชื่อ.........................................(ผู้ขออนุญาต) 
            (..............................................) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งฯ) 
 อนุญาต/ยินยอมให้เปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย/โอนเมื่อสอบแข่งขันได้  ไม่อนุญาต เนื่องจาก...................................................... 

      ลงชื่อ................................................(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
            (..................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
เห็นควร  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
              เนื่องจาก..................................................................... ....... 
.............................................................................................................  

                               (................................................) 
            .................................................    
    ................../............................../................ 

เห็นควร  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
              เนื่องจาก..................................................... 
...................................................................................... 

               (................................................) 
                .................................................    
       ................../............................../................ 

หมายเหตุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด วิทยฐานะใด ไปสมัครสอบแข่งขัน  
             ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
           บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแต่กรณี 
 



                                                              
 
 
 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

(ส าหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

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

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................วุฒิ..................................... 
ต าแหน่ง.................................................. ...............................ระดับ/อันดับ..............................ข้ัน...........................บาท  
โรงเรียน...............................................................................สังกัด.................................... ............................................... 
กระทรวง...................................................มีความประสงค์ขอนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 เหตุผล....................................................... .............................................. 
  

      ลงชื่อ.........................................(ผู้ขออนุญาต) 
            (..............................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งฯ) 
อนุญาต/ยินยอมให้เปลีย่นต าแหน่ง/ย้าย/โอนเมื่อสอบแข่งขนัได้  ไม่อนุญาต เนื่องจาก............................................... 

      ลงชื่อ................................................(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
            (..................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
เห็นควร  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
              เนื่องจาก................................................................................ 
...................................................................................................................  

                               (................................................) 
            .................................................    
    ................../............................../................ 

เห็นควร  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
              เนื่องจาก..................................................... 
...................................................................................... 

               (................................................) 
                .................................................    
       ................../............................../................ 

 
 
 
 
 



 
 
 

                        
ใบรับรองแพทย์ 

 
                                                                 เขียนที่โรงพยาบาล..................................................... 

                                                                   วันที่..........เดือน...............................พ.ศ............ 
 ข้าพเจ้า..................................................................................เป็นแพทย์ปริญญา ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่.............................................ต าแหน่งนายแพทย์ ระดับ.................................... 
สังกัด โรงพยาบาล........................................................................................ ................................ได้รับการตรวจร่างกาย 
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................. 
เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ...............แล้วปรากฎว่าไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  
จิตฟัน่เฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ตามมาตรา 30(5) ดังนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

เห็นว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

                                              ลายมือชื่อ..............................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
                                  (..............................................................) 

                ต าแหน่ง.................................................................... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายแพทย์/แพทย์หญิง........................................................... ........................................... 
ได้ท าการตรวจร่างกายของข้าพเจ้าจริง 

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับการตรวจ 
                                  (..............................................................) 

 

 


















