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รายละเอียดตําแหนงและคุณวุฒิท่ีรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘)

ลําดับ
ท่ี

วุฒิ / กลุมวิชา / ทาง /
สาขาวิชาเอก

จํานวนอัตราท่ี
ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ คณิตศาสตร ๑

๓ วิทยาศาสตร ๑

รวม ๓
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องคประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ
ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การตอบคําถามเก่ียวกับประวัติ

สวนตัวและประวัติการศึกษา
๒ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การแตงกาย กริยาทาทาง ทวงที

วาจาภาพ การสื่อสาร
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย

การประกอบคุณงามความดีตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแกปญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแกปญหานั้นให
เปนท่ียอมรับได

๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เจตคติและอุดมการณ

๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณและความคิด
สรางสรรค ท่ีมีตอวิชาชีพครู
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รายละเอียดตําแหนงและกลุมวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก/ ท่ีรับสมัครสอบแขงขัน

๑. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๑.๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๓ การสอนภาษาอังกฤษ ๑.๔ วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๑.๕ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๑.๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
๑.๗ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ๑.๘ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๑.๙ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑.๑๐ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๑.๑๑ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ๑.๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
๑.๑๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ ๑.๑๔ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
๑.๑๕ การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ๑.๑๖ การสอนวิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ (อังกฤษ)
๑.๑๗ วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ขอ ๑.๑ – ๑.๑๖
๑.๑๘ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ให

ถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (semester) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตอง
ศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๒. กลุมวิชาคณิตศาสตร
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๒.๑ คณิตศาสตร ๒.๒ การสอนคณิตศาสตร
๒.๓ การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา ๒.๔ คณิตศาสตรศึกษา
๒.๕ คณิตศาสตรประยุกต ๒.๖ การศึกษาคณิตศาสตร
๒.๗ สถิติ ๒.๘ สถิติคณิตศาสตร
๒.๙ สถิติประยุกต ๒.๑๐ สถิติคณิตศาสตร
๒.๑๑ คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ ๒.๑๒ คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
๒.๑๓ คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร ๒.๑๔ คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
๒.๑๕ วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ขอ ๒.๑ – ๒.๑๔
๒.๑๖ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ให

ถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (semester) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตอง
ศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
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๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
๓.๑ วิทยาศาสตร ๓.๒ วิทยาศาสตรท่ัวไป
๓.๓ วิทยาศาสตรศึกษา ๓.๔ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป
๓.๕ การสอนวิทยาศาสตร ๓.๖ การสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป
๓.๗ การสอนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ๓.๘ การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
๓.๙ การศึกษาวิทยาศาสตร ๓.๑๐ วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
๓.๑๑ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ๓.๑๒ วิทยาศาสตร – เคมี
๓.๑๓ วิทยาศาสตร – ฟสิกส ๓.๑๔ วิทยาศาสตร – ชีววิทยา
๓.๑๕ วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ ๓.๑๖ การสอนวิทยาศาสตรชีวภาพ
๓.๑๗ การสอนวิทยาศาสตรกายภาพ ๓.๑๘ วิทยาศาสตรการศึกษา
๓.๑๙ สาขาวิชาเคมี ๓.๒๐ การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
๓.๒๑ ชีววิทยา ๓.๒๒ การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
๓.๒๓ ชีววิทยาประยุกต ๓.๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพ
๓.๒๕ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ๓.๒๖ ฟสิกส
๓.๒๗ การสอนฟสิกส ๓.๒๘ การสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
๓.๒๙ ฟสิกสประยุกต ๓.๓๐ เคมี
๓.๓๑ วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ขอ ๓.๑ – ๓.๓๐
๓.๓๒ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ให

ถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (semester) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตอง
ศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ท้ังนีแ้ตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
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หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘ )

ภาค ก ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ๑๕๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู (๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔.๑ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ
๑.๔.๒ กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔.๓ กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๔ กฎหมายเก่ียวกับระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๕ กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเด็ก
๑.๔.๖ กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมิไดกําหนดเพ่ิมเติม)
๑.๕ ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยเนนความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวย
๒. ความสามารถท่ัวไป ( ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้

๒.๑ ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกับ
ตัวเลขและขอมูลตางๆ

๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท

๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล…/
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๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย

๓. ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยใน
เรื่องตอไปนี้

๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเปนครู
๓.๒ มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ
๓.๓ มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
๓.๔ มาตรฐานดานการปฏิบัติตน
๓.๕ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( ๑๕๐ คะแนน )
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย

ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผูเรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง

๒. ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (๗๕ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการ
สอบขอเขียนแบบปรนัยเก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนง…/



- ๑๓ –

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ( ๕๐ คะแนน ) ใหประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ
โดยประเมินจาก

๑. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
๒. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ



- ๑๔ –

กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘ )

๑. ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ภายในวันจันทรที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒. รับสมัครสอบแขงขัน วันจันทรที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตยที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน ภายในวันศุกรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๔. สอบขอเขียน

ภาค ก ความรอบรู ความสามารถทั่วไป
และความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

วันเสารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๕. สอบสัมภาษณ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป

๖. ประกาศผลการสอบแขงขัน ภายในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘



- ๑๕ –

ตารางสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘ )

ภาค ก. ความรอบรู  ความสามารถท่ัวไป และความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของ
ความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม
๑๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

วันเสารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

ความรอบรู
ความสามารถทั่วไป
ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณของความเปนครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ภาค ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม

๑๕๐ คะแนน
หมายเหตุ

วันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา
ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา
หรือทางหรือสาขาวิชาเอก

๗๕ คะแนน
๗๕ คะแนน

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ
วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม

๕๐ คะแนน
หมายเหตุ

วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
เวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป สอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน



หนังสืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ขาราชการตามกฎหมายอ่ืน

สมัครสอบแขงขันเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนท่ี..............................................................................
วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ......................

เรื่อง  อนุญาตใหสมัครสอบแขงขัน
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ขาพเจา................................................................................................................................................
ตําแหนง..........................................................................................................................................................................
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (หรือเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแตงตั้ง)
อนุญาตให........................................................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................................................................................ซึ่งเปนขาราชการ/พนักงานใน
สังกัด...............................................................................................................................................................................
กรม..................................................................................................กระทรวง.................................................................
มาสมัครสอบแขงขันตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๔ กันยายน
๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ท้ังนี้  หาก..........................................................................................................................สอบแขงขันได
และมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ขาพเจายินยอมใหบุคคลดังกลาว โอน / ยาย มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแขงขันได

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

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


