
  
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559 
................................................ 

 

 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
10/2559 สั่ง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558, ท่ี ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 2942, ว 2943 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2559 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตาน ีในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 
2559 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ป ีพ.ศ. 2559 ดังนี ้

 

1. ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,050 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี หรือข้ัน 15,800 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี  จํานวน 50 อัตรา  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) 

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครสอบแข่งขัน   
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด    

เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร   
 

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี

http://www.ed.pattani1.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2559          
ถึงวันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตาน ี เลขท่ี 21 ถนนสฤษดิ์ ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   
 

/4. เอกสารและหลักฐาน... 
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4. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบแข่งขัน 
     4.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว       

ซึ่งถ่ายไว้ในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 
 4.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ     

จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครรายใด     
ไม่สามารถนําหลักฐานแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบได้เนื่องจากจบการศึกษาในปีนั้นและสถานศึกษาออกให้     
ไม่ทันกําหนดการรับสมัคร ให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได้ ซึ่งจะต้องระบุชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และ
สาขาวิชาเอกไว้ให้ชัดเจน และระบุว่า “สําเร็จการศึกษาแล้วอยู่ระหว่างรอสภาฯ อนุมัติ” ซึ่งสามารถนําไปใช้
ในการสมัครสอบได้ แต่ท้ังนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน     
วันสุดท้ายและจะต้องนําปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสถาบันการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันวันสุดท้ายมาแสดงในวันบรรจุและแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง) 

 4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาออกให้        

โดยเป็นใบอนุญาตท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 4.5 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พร้อมสําเนา                      

จํานวน 1 ฉบับ 
 4.6 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า 

พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 4.7 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ต้องมีหนังสืออนุญาต   

จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน         
โดยไม่มีเงื่อนไขเม่ือสอบแข่งขันได ้

     ท้ังนี้ ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 4.1 - 4.7 และรับรองสําเนาถูกต้อง
ในเอกสารหลักฐานทุกหน้า  

 

5. การย่ืนใบสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน 

เวลาท่ีกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน 
 5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมาย

ลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร กรณีหมายเลขโทรศัพท์หรือท่ีอยู่ไม่ชัดเจนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่และไม่ได้แจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีทราบ ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ท้ังสิ้น 

 5.3 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์
การสอบแข่งขันท้ังหมด 
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6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน จํานวน 200 บาท และจะไม่คืน

เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจาก    
มีการทุจริตเก่ียวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันให้แก่
ผู้สมัครเฉพาะผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยไม่ต้อง         
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 

 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิส์อบแข่งขัน 
     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2559   
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์ http://www.ed.pattani1.go.th 
 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
    หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 2) 
 

9. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแข่งขัน 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันเสาร์ท่ี 17 กันยายน 2559 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไปและ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

 

     เวลา 09.00-10.00 น. ความรอบรู้ 50 คะแนน 
     เวลา 11.00-12.00 น. ความสามารถท่ัวไป 50 คะแนน 
     เวลา 13.30-14.30 น. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และอุดมการณ์ของความเป็นครู  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

50 คะแนน 

วันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน 2559 ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

 

     เวลา 09.00-10.30 น. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน 
     เวลา 13.30-15.00 น. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชา 

หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
75 คะแนน 

วันจันทร์ท่ี 19 กันยายน 2559 ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

 

     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
สําหรับสถานท่ีสอบแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขัน 
 

/10. เกณฑ์การตัดสิน... 
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10. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 
 

11. การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
       จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 

โดยเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน 2559  ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต ์
http://www.ed.pattani1.go.th 

       กรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับท่ีดีกว่า    
หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับท่ีดีกว่า 

       บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่
มีการประกาศข้ึนบัญชีสอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว     
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

 12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับท่ีจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาท่ีมีตําแหน่งว่าง 
12.2 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ

เรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครสอบแข่งขัน       
ท่ีจะต้องรับทราบประกาศข้ึนบัญชผีู้สอบแข่งขันได ้

12.3 การบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีจะทําหนังสือ
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลําดับท่ีในประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายบุคคล โดยจะส่งจดหมาย
ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้สอบแข่งขันไดร้ะบุไว้ในใบสมัคร 

12.4 ผู้ท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอยู่ก่อนวันสมัครสอบแข่งขัน จะรับย้าย
หรือโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ โดยจะให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์         
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

12.5 ผู้สมัครสอบท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง เม่ือได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได ้

12.6 สําหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งท่ีนําใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาสมัครสอบแข่งขัน 
ท้ังนี้ เม่ือจะบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดํารงตําแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น 

12.7 กรณีตรวจสอบพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศ
รับสมัคร จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอน
คําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได ้
 

/13. การยกเลิกบัญช.ี.. 
 



 

 
 

 13. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
       ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
       13.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
       13.2 ขอสละสิทธิ์
       13.3 ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด
       13.4 ไม่อาจรับการบรรจุแล
       ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิม
อีกก็ได ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี

 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
      
 
 
 

 
  

 

การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
ขอสละสิทธิก์ารบรรจุและแต่งตั้ง 
ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกําหนด 
ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันท่ีกําหนดได้ 

ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8   สิงหาคม  พ.ศ.  2559   
 
 
 
     (นายลือชัย เจริญทรัพย)์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  

 
 

๕ 

ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 13.3-13.4 ไปแล้ว   
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิม



๖ 
 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) 
 

รายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
สําหรับรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 
 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
 

ตําแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตราท่ี
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา 
    1) การปฐมวัยศึกษา 
    2) ปฐมวัยศึกษา 
    3) การศึกษาปฐมวัย 
    4) อนุบาล 
    5) การอนุบาลศึกษา 
    6) อนุบาลศึกษา 
    7) ปฐมวัย 
    8) การปฐมวัย 

13 อัตรา  

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
    1) ภาษาไทย 
    ๒) การสอนภาษาไทย 

13 อัตรา  
  
  

    3) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   
     4) วิธีการสอนภาษาไทย   
     5) ภาษาและวัฒนธรรมไทย   
     6) ภาษาและวรรณคดีไทย   
     7) วรรณคดีไทย   
     8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
     9) ภาษาไทยและการสื่อสาร   
     10) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย   

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 9 อัตรา  
     1) คณิตศาสตร์   
     2) การสอนคณิตศาสตร์   
     3) คณิตศาสตร์ศึกษา   
     4) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   
     5) การศึกษาคณิตศาสตร์   
     6) คณิตศาสตร์ประยุกต์   
     7) สถิต ิ   



๗ 
 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) 
 

ตําแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตราท่ี
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ)   
     8) สถิติคณิตศาสตร์   
     9) สถิติศาสตร ์   
     10) สถิติประยุกต์   
     11) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ   
     12) คณิต – วิทยาศาสตร ์   
     13) คณิต – เคมี   
     14) คณิต – ฟิสิกส ์   
     15) คณิตศาสตร์สถิติ   
     16) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอก   
           ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-17   

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 7 อัตรา  
     1) ภาษาอังกฤษ   
     ๒) การสอนภาษาอังกฤษ   
     ๓) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   
     ๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
     5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   
     6) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   
     7) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   
     8) วิธสีอนภาษาอังกฤษ   
     9) ภาษาอังกฤษชั้นสูง   
     10) การสอนภาษาอังกฤษ   

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา  
     1) คอมพิวเตอร์   

     2) วิทยาการคอมพิวเตอร์   
     3) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   
     4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
     5) ศาสตร์คอมพิวเตอร์   
     6) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
     8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   
     9) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   

 



๘ 
 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) 
 

ตําแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตราท่ี
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

 5. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร ์(ต่อ)   
     1) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   
     2) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   
     3) คอมพิวเตอร์ศึกษา   
     4) เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     5) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์   

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา  
     1) พลศึกษา   

     2) วิทยาศาสตร์การกีฬา   
     3) การฝึกและการจัดการกีฬา   
     4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)   

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา  
     สุขศึกษา   

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา  
     1) ศิลปะ   
     ๒) ศิลปศึกษา   
     ๓) ศิลปไทย   
     ๔) ศิลปะไทย   
     ๕) ศิลปกรรม   
     ๖) ศิลปกรรมศึกษา   

ครูผู้ช่วย 9. กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา  
     1) ดุริยางค์ศิลป ์   

     2) ดุริยศิลป ์   
     3) ดุริยางคศาสตร ์   
     4) ดุริยางค์ไทย   
     5) ดุริยางค์สากล   

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 2) 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

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

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ ์ 
ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คะแนนเต็ม              
150 คะแนน) 

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
 1.2 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 1.4.1 กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ 
 1.4.2 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4.3 กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.4.4 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.4.5 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก 
 1.4.6 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
    1.5 ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

ในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เก่ียวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
 2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์ 
 2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล              
และอุปมาอุปมัย 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  3.2 มาตรฐานด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
  3.5 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

/ภาค ข ... 



๑๐ 
 

 
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ         
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
  1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.6 การวิจัยทางการศึกษา  
  1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  1.9 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง 
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เก่ียวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์          
โดยประเมินจาก 
 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 

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

 
 
 

  
 
 
 



(โปรดกรอกตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่) 

              สมัครสอบกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก................................. 
                   
                                           เลขประจําตัวสอบ 

 
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 

หน่วยสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตาน ี
                  

         เรียน  ประธาน กศจ.ปัตตาน ี
 

      ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครผููช่้วย  
        ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559  วุฒิปริญญาตรี       4 ปี     5 ปี  จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา  
        ดังต่อไปนี ้          

1. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  ............................................................................................สัญชาต.ิ..................เช้ือชาต.ิ.................. 
2.  อายุนับถึงวันปิดรับสมัครวันสดุท้าย  เกิดวันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ................. (อาย.ุ..........ป.ี...........เดือน) 
3.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครสอบ ปริญญา (ระบุตัวย่อ)..............................สาขาวิชาเอก.................................................................................. 

สําเรจ็จากสถาบันช่ือ................................................................................................เมื่อวันท่ี........เดือน............................พ.ศ..................          
ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสม....................................วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีข้าพเจ้าไดร้ับคือ..................................................................................         
ความรู้ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................................................... 

4.  อาชีพปัจจุบัน    ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน       ข้าราชการประเภทอ่ืน                  อาชีพอ่ืนหรือกําลังศึกษาต่อ 
                             ข้าราชการพลเรือสามญั                   ข้าราชการครู อายุการทํางาน.........ปี         อ่ืน ๆ .............................. 
 สถานท่ีทํางาน  .......................................................................................................................................โทร............................................  
5.  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................. หมดอายุวันท่ี............................................................................... 
6.  สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย)์ บา้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี.......................................................          

ตรอก/ซอย..................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง..............................................................          
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท์............................... 

7. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก........................................................................................................................ 
และได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งไดล้งช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม............................ฉบับ  คือ 
    สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรบัรองคุณวุฒิ           
  สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)             
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรอืใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีครุุสภาออกให้ โดยเป็นใบอนุญาตท่ียังไม่หมดอาย ุ
  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน                         
  หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหส้มัครสอบแข่งขัน และยินยอมใหย้้ายหรือโอน 
  โดยไม่มีเง่ือนไขเมื่อสอบแข่งขันได ้(เฉพาะกรณีท่ีผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ) 
   หลักฐานอ่ืนๆ ระบ.ุ...............................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้าพเจา้เป็นผู้มคีุณสมบตัิท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากร                    
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมคีุณสมบัตติามพระราชบัญญัตสิภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัตดิา้นอ่ืนครบถ้วน 

       ตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจรงิทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่สีิทธ์ิสอบแข่งขันครั้งนี ้
       และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังท้ังสิ้น 

           ลงลายมือช่ือ................................................................ผูส้มัครสอบ 
                                   (...................................................................) 

                 วันท่ี......................เดือน.............................................พ.ศ............   
เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสมัครสอบฉบับจริง
พร้อมฉบับถา่ยสําเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
       หลักฐานถูกต้องครบถ้วน         ไมถู่กต้อง 
 

เนื่องจาก.................................................................. 
................................................................................ 
 

   ลงชื่อ................................................................. 
(..............................................................) 
วันที่...................................................... 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
(สองร้อยบาทถว้น) ไว้เรียบร้อยแลว้ 
ตามใบเสร็จเล่มที.่..................เลขที.่........................... 
 
 
 

   ลงชื่อ................................................................... 
(..............................................................) 
วันที.่..................................................... 

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
        มีสิทธิส์อบแข่งขัน          ไม่มีสิทธิส์อบแข่งขัน  
     เนื่องจาก............................................................. 
...................................................................................  
 

 ลงชื่อ................................................................. 
(..............................................................) 
วันที.่..................................................... 

                เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ              

 

 

ติดรูปถ่าย 
1 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
   และลงลายมือชือ่ต่อเจ้าหนา้ที่รับสมคัร 
2.ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ หลักฐานต่างๆ  
  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสําเนาเอกสารแล้ว 
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