
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 )

1. กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
1.1 คณิตศาสตร
1.2 การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
1.3 คณิตศาสตรประยุกต
1.4 สถิติ
1.5 สถิติประยุกต
1.6 คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ
1.7 คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
1.8 การสอนคณิตศาสตร
1.9 คณิตศาสตรศึกษา

1.10 การศึกษาคณิตศาสตร
1.11 สถิติคณิตศาสตร
1.12 สถิติคณิตศาสตร
1.13 คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
1.14 คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
1.15 การวัดผลการศึกษา
1.16 วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอก

ขอ 1.1 – 1.15
1.17 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิ

ตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30
หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดบัคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลง
วันท่ี 18 เมษายน 2556

2. กลุมวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
2.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 เทคโนโลยีไฟฟา
2.4 เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.5 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7 โสตทัศนศึกษา
2.8 คอมพิวเตอร
2.9 วิทยาการคอมพิวเตอร
2.10 วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร
2.11 คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2.13 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.14 คอมพิวเตอรศึกษา…/
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2.14 คอมพิวเตอรศึกษา
2.15 ระบบสารสนเทศ
2.16 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหน่ึงหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกท่ีกําหนด

ตามขอ 2.1 – 2.16
2.17 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบไุวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิ

ตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษาเน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30
หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลง
วันท่ี 18 เมษายน 2556
3. กลุมวิชาประถมศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
3.1 การประถมศึกษา
3.2 ประถมศึกษา
3.3 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหน่ึงหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกท่ีกําหนด

ตามขอ 3.1 – 3.2
3.4 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ใหถือ

จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษา
เน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556

4. กลุมวิชาคหกรรม จํานวน 1 ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก

4.1 คหกรรม
4.2 คหกรรมศาสตร
4.3 คหกรรมศาสตรศึกษา
4.4 คหกรรมท่ัวไป
4.5 คหกรรมศาสตรท่ัวไป
4.6 ศึกษาศาสตร - คหกรรมศาสตร
4.7 ผาและเครื่องแตงกาย
4.8 อาหารและโภชนาการ
4.9 พัฒนาการเด็กและครอบครัว

4.10 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
4.11 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4.12 วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหน่ึงหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกท่ีกําหนด

ตามขอ 4.1 – 4.11
4.12 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศกึษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ใหถือจํานวนหนวยกิ

ตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษา
เน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556

5. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ…/
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5. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
5.1 ภาษาอังกฤษ
5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5.3 การสอนภาษาอังกฤษ

5.4 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
5.5 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5.6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
5.7 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
5.8 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
5.9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.10 ภาษาอังกฤษช้ันสูง
5.11 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
5.12 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
5.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
5.14 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
5.15 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
5.16 การสอนวิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ (อังกฤษ)
5.17 วิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอก

ขอ 5.1 – 5.16
5.18 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมคัร ใหถือจํานวนหนวยกิ

ตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษา
เน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556

6. กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 5 ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
6.1 สังคมศึกษา
6.2 ภูมิศาสตร
6.3 ประวัติศาสตร
6.4 การสอนสังคมศึกษา
๖.๕ พลศึกษา
๖.๖ การสอนพลศึกษา
๖.๗ สุขศึกษา
๖.๘ การสอนสุขศึกษา
๖.๙ วิทยาศาสตรการกีฬา
๖.๑๐ วิทยาศาสตรสุขภาพ

๖.๑๑ ศึกษาศาสตร – พลศึกษา
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๖.๑๑ ศึกษาศาสตร – พลศึกษา
๖.๑๒ การฝกและการจัดการกีฬา
6.๑๓ รัฐศาสตร
6.๑๔ เศรษฐศาสตร
6.๑๕ บัญชี
6.๑๖ บริหารธุรกิจ
6.๑๗ พาณิชยศาสตร
6.1๘ การจัดการ
6.1๙ การจัดการท่ัวไป
6.๒๐ การตลาด
6.๒๑ การขาย
6.๒๒ เลขานุการ
6.๒๓ นิเทศศาสตร

6.๒๔ วารสารศาสตร
6.๒๕ พัฒนาชุมชน
6.๒๖ พัฒนาการเกษตร
6.๒๗ การทองเท่ียวและการโรงแรม
6.2๘ การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว
6.2๙ วิศวอุตสาหการ
6.๓๐ เครื่องเคลือบดินเผา
6.๓๑ ดนตรี
6.๓๒ นาฏศิลป
6.๓๓ วิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดเอกหน่ึงหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกท่ีกําหนด

ตามขอ 6.1 – 6.๓๓
6.๓๔ หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร

ใหถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวา
ตองศึกษาเน้ือหาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีแตละเน้ือหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา
เกรด c ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556

7. กลุมวิชาปฐมวัย จํานวน ๒ ตําแหนง
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา กลุมวิชาเอก/ ทาง/ สาขาวิชาเอก
7.1 การศึกษาปฐมวัย
7.2 ปฐมวัยศึกษา
7.3 อนุบาลศึกษา
7.4 อนุบาล
7.5 การอนุบาลศึกษา
7.6 การปฐมวัยศึกษา
7.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

ตามขอ 7.1- 7.6



7.8 หากหลักฐาน…/
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7.8 หากหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจากประกาศรับสมัคร ให
ถือจํานวนหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยใหถือหลักวาตองศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้แตละเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวาเกรด c ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556



หลักสูตรละวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 )

ภาค ก ความรอบรู  และความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมิไดกําหนดเพ่ิมเติม)
๑.๕ ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยเนนความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวย
๒. ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน

แบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผูเรียน

๑.๕ การบริหาร…/
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๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา

๒. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน
แบบปรนัย เก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สวนกลุมวิชาสังคมศาสตรจะเนนเนื้อหา
ทางวิชาสังคมศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร จะเนนเนื้อหาทางวิชาคอมพิวเตอร

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) ใหประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก

๑. ประวัติและผลงานซึ่งไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา ( ๕๐ คะแนน )
๒. สัมภาษณ ( ๕๐ คะแนน )


