แนบท้ายประกาศ 1
รายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก สาหรับรับสมัครการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)
__________________________
1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
ลาดับ
ที่

กลุ่มวิชา
หรือทาง
หรือวิชาเอก

โรงเรียน

สพป/สพม.

ตาแหน่ง
เลขที่

จานวน
ตาแหน่ง
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เคมี
ฟิสิกส์
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
ชีววิทยา
นาฏศิลป์
บรรณารักษ์
อุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาจีน
จิตวิทยาและแนะแนว
ภาษาไทย

มัธยมวานรนิวาส
ศึกษาประชาสามัคคี
บ้านบอนสหราษฎร์บารุง
ส่องดาววิทยาคม
ขาวสง่าเจริญวิทย์
ร่มเกล้า
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ส่องดาววิทยาคม
กุดเรือคาพิทยาคาร
กุดบากพัฒนาศึกษา
บ้านม่วงพิทยาคม
ร่มเกล้า
บ้านหนองครองฯ

สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สกลนคร เขต 1
สพม.เขต 23
สกลนคร เขต 3
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สกลนคร เขต 1

62371
229
1196
12558
7913
61994
6226
131766
77816
62758
133130
107063
5887
200

-22. บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ครูผู้ช่วย

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี
1.1 เคมี
1.2 เคมีทั่วไป
3.3 การสอนเคมี
1.4 เคมีศึกษา
1.5 เคมีเทคนิค
1.6 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
1.7 ชีวเคมี
1.8 อินทรีย์เคมี
1.9 วิศวกรรมเคมี
1.10 เคมีวิเคราะห์
1.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1.1 – 1.11
1.12 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาเคมี จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบการศึกษา ที่
เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
2.1 ฟิสิกส์
2.2 หลักสูตรและการสอนวิชาฟิสิกส์
2.3 วิธีสอนฟิสิกส์
2.4 ฟิสิกส์ในหลักสูตรมัธยม
25 การทดลองสอนวิชาฟิสิกส์
2.6 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์
2.7 ฟิสิกส์สาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
2.8 ฟิสิกส์ประยุกต์
2.9 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 2.1 – 2.8
2.10 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาฟิสิกส์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบการศึกษา ที่
เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556

รหัสวิชา หมาย
ที่สมัครสอบ เหตุ
01

02

-3ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา
3.1 พลศึกษา
3.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
3.3 การฝึกและการจัดการกีฬา
3.4 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
3.5 พลศึกษาและสุขศึกษา
3.6 สุขศึกษาและพลศึกษา
3.7 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.8 การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3.9 การสอนพลศึกษา
3.10 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 3.1 – 3.9
3.11 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาพลศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

03

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
4.1 ศิลปะ
4.2 ศิลปศึกษา
4.3 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา
4.4 ศิลปะไทย
4.5 ประยุกต์ศิลปศึกษา
4.6 จิตรกรรม
4.7 จิตรกรรมไทย
4.8 จิตรกรรมสากล
4.9 ประติมากรรม
4.10 ประติมากรรมสากล
4.11 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 4.1 – 4.10
4.12 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาศิลปศึกษา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่
ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
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-4ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรี
5.1 ดนตรีศึกษา
5.2 ดนตรี
5.3 ดุริยศิลป์
5.4 ดุริยางค์ศาสตร์
5.5 ดุริยางค์ไทย
5.6 ดุริยางค์สากล
5.7 ดนตรีสากล
5.8 ดุริยางค์ศิลป์
5.9 การสอนวิชาเอกดนตรี
5.10 คีตศิลป์สากล
5.11 ดนตรีไทย
5.12 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5.13 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
5.14 การสอนวิชาเอกดนตรี
5.15 คีตศิลป์ไทย
5.16 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 5.1 – 5.15
5.17 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาดนตรี จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบการศึกษา ที่
เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556

05

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา
6.1 ชีววิทยา
6.2 การสอนชีววิทยา
6.3 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
6.4 จุลชีววิทยา
6.5 ชีววิทยาทั่วไป
6.6 ชีววิทยาประยุกต์
6.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 6.1 – 6.6
6.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาชีววิทยา จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

06

-5ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
7.1 นาฏศิลป์
7.2 นาฏศิลป์ไทย
7.3 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
7.4 นาฏศิลป์สากล
7.5 นาฏศิลป์สากลศึกษา
7.6 นาฏศาสตร์
7.7 นาฏยศาสตร์
7.8 นาฏศิลป์และการละคร
7.9 นาฏศิลป์สากลศึกษา
7.10 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 7.1 – 7.9
7.11 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชานาฏศิลป์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

07

ครูผู้ช่วย

8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์
8.1 บรรณารักษ์
8.2 บรรณารักษ์ศษสตร์
8.3 ห้องสมุดโรงเรียน
8.4 สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป
8.5 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
8.6 บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
8.7 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 8.1 – 8.6
8.8 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาบรรณารักษ์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบัน
ที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
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ครูผู้ช่วย

9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
9.1 อุตสาหกรรม
9.2 อุตสาหกรรมศิลป์
9.3 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
9.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์

09

-69.5 อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรมไฟฟ้า
9.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 9.1 – 9.5
9.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
ครูผู้ช่วย 10. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกภาษาจีน
10.1 ภาษาจีน
10.2 การสอนภาษาจีน
10.3 จีนศึกษา
10.4 จีนธุรกิจ
10.5 ภาษาจีนกลาง
10.6 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 10.1 – 10.5
10.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาภาษาจีน จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
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ครูผู้ช่วย 11. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและแนะแนว
11.1 จิตวิทยา
11.2 จิตวิทยาและการแนะแนว
11.3 จิตวิทยาการศึกษา
11.4 จิตวิทยาโรงเรียน
11.5 จิตวิทยาการศึกษาและการแระแนว
11.6 การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
11.7 การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
11.8 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
11.9 จิตวิทยาพัฒนาการ
11.10 จิตวิทยาสังคม
11.11 จิตวิทยาการทดลอง
11.12 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 11.1 – 11.11
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-711.13 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาจิตวิทยาและแนะแนว จานวนหน่วยการเรียนไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบัน
ที่จบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
ครูผู้ช่วย 12. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
12.1 ภาษาไทย
12.2 การสอนภาษาไทย
12.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
12.4 ไทยคดีศึกษา
12.5 ไทยศึกษา
12.6 ภาษาและวรรณคดีไทย
12.7 วรรณคดีไทย
12.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12.9 ภาษาไทยและการสื่อสาร
12.10 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
12.11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างชาติ
12.12 ภาษาไทยธุรกิจ
12.13 สาขาวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกภาษาไทย
12.14 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1.1 – 1.13
12.15 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
และได้เรียนวิชาภาษาไทยจานวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถานบันที่จบ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว
7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
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แนบท้ายประกาศ 2
ปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
2. รับสมัครสอบแข่งขัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
5. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
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แนบท้ายประกาศ 3
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
2559)
-------------------------------ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเนื้อหาโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหา
เหตุผลและอุปมาอุปมัย
/3. ความรู้…

- 10 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ( 75 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ( 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
-------------------------------
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แนวปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)
________________________
1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
1.1 การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ กบ
หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจาตัวผู้สอบ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ
1.2 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และไม่สวมเสื้อคลุม
1.3 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
1.3 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น
1.4 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกากับการสอบ
1.5 หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.6 หากทาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบหายให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจาสนาม
สอบเพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ
2. ก่อนเวลาสอบ
2.1 กรรมการกากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ห้ า มน าต ารา เอกสาร หรื อ กระดาษ และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ใด รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ เข้าห้ องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนาเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามี
เจตนากระทาการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตร
อื่นทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการกากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกากับการสอบกาหนดให้
2.3 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1 คน
ถูกกาหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบร่วมกับกรรมการกากับการสอบ
2.4 รั บ แจกกระดาษค าตอบและข้ อ สอบจากกรรมการก ากั บ การสอบ หากได้ รั บ
กระดาษคาตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบนาไปเปลี่ยนกับกรรมการกากับการสอบทันที
2.5 ห้ามผู้เข้าสอบทาข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
2.6 ให้ใช้ดินสอดา 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาที่สอบบน
กระดาษคาตอบ
2.7 ตรวจทานการระบายรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อ
ผู้เข้าสอบบนกระดาษคาตอบ
2.8 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและข้อแนะนาของกรรมการกากับการสอบ
/2. ในเวลาสอบ…
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3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกากับการสอบ
3.2 ตรวจสอบจานวนข้อสอบและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้
รีบแจ้งกรรมการกากับการสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
3.3 เมื่อมีคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากรรมการกากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที
3.4 ลงมือทาข้อสอบโดยปฏิบัติตามคาสั่งและข้อแนะนาของกรรมการกากับการสอบรวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ
3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทาในที่ว่างของ
หน้ากระดาษข้อสอบ
3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกากับการสอบ
3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกากับการสอบ
3.8 ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 152 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อให้กรรมการกากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร
สอบจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อในบัตร
3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจาตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้า
สอบบนกระดาษคาตอบก่อนที่กรรมการกากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกากับการสอบบน
กระดาษคาตอบ
3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบ
วิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า ของแต่ละวันผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบพิจารณาอนุญาต
3.12 หากกระทาการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่า
จะกระทาโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทาการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก
3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
3.14 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการกากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ
4. หลังเวลาสอบ
4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบหรือไม่ไกลจาก
สนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบจากกรรมการกากับการสอบหรือกรรมการกลางประจาสนาม
สอบซึ่งอาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี
4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสารวจรายการสิ่งของที่นามาให้ครบก่อนกลับที่พัก
________________________
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
( สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที่.................................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้า............................................................................ตาแหน่ ง........................
โรงเรียน.........................................สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้...................................................
............................................................................ตาแหน่ง..............................รับเงินเดือนในอันดับ...................
ขั้น................................บาท ตาแหน่งเลขที่...............................โรงเรียน..............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................กระทรวงศึกษาธิการมาสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ และยินยอมให้ย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้
ลงชื่อ.......................................(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง).
(...................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมายเหตุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด วิทยฐานะใด
ไปสมัครสอบแข่งขัน ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้พิจารณา
อนุญาตแล้วแต่กรณี
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หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
( สาหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที่......................................
วันที่ ................เดือน......................พ.ศ..............
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการ......................................................................
ข้าพเจ้า ....................................... วุฒ.ิ ........................................สาขาวิชาเอก.................
ตาแหน่ง................................................ระดับ......../อันดับ.............ขั้น.................โรงเรียน............................
สังกัด................................................................กระทรวง..............................มีความประสงค์ขออนุญาตไป
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เหตุผล.........................................................................
ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ
1......................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

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

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงชื่อ...........................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(...........................................)
ตาแหน่ง.......................................

............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ......................................ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(.......................................)
ตาแหน่ง....................................
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