
 

 

ก ำหนดกำรแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
 
 

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

4. สอบข้อเขียน 
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 

6. สอบสัมภาษณ์ 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำงสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
 

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

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 
ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

 

ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 

ในสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
 

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
การสื่อสาร 

3 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

4 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น 
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและ
อุดมกำรณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจากแจงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ 
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปี พ.ศ. 2561 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
.................................................................. 

 
 ภำค ก ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ( 150 คะแนน) 

1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้        
   1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 

1.2  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
1.3  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
 1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
 1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  

1.6  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

   2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  
  2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุป
ความ   
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
  2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย 
 3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ 
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย       
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 

/ภาค ข ... 
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 ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดย

วิธีการ 
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
   1.1  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   1.2  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

 1.3  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 1.4  การพัฒนาผู้เรียน 
 1.5  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.6  การวิจัยทางการศึกษา 
 1.7  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.8 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 

คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

 
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการ

สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


