
เอกสารหมายเลข 2 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่  11   กรกฎาคม 2561) 
---------------------------------- 

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ (150 คะแนน) 
 1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
     1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
       1.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 

    1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
      1.51 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 
      1.5.4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.5.5) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
      1.5.6) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
     1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  

    2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์  

    2.2 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ
อุปมาอุปไมย 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
     3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
     3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
     3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
 

/ภาค ข ความรู้... 
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (150 คะแนน)  
 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน            

แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
     1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
     1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
     1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
     1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
     1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) ให้ทดสอบ                

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

     1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
     2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
     3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
     4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
     5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

--------------------------------- 
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ก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที ่ 11  กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่  11  กรกฎาคม   2561 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน 

 
วันพุธที่ 18 –  วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561      

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      
 

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

 
      4. สอบข้อเขียน  

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
          และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม     
          และอุดมการณ์ของความเป็นครู  
          และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
         ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 
 

วันอาทิตยท์ี่ 19 สิงหาคม 2561 

      5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 

      6. สอบสัมภาษณ์ 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 

      7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที ่6 กันยายน 2561 
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ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.2561) 
-------------------------------- 

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

 
วัน / เวลา 

 

 
วิชาที่สอบ 

 

 
คะแนนเต็ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
วันเสาร์ที่  18  สิงหาคม  2561 
     เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
     เวลา 13.30 น. – 14.30 น. 
 

 
ความรอบรู้ 
ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

 
50  คะแนน 
50  คะแนน 
50  คะแนน 

 

 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150  คะแนน) 

 
วัน / เวลา 

 
 

วิชาที่สอบ 

 
คะแนนเต็ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
วันอาทิตยท์ี่ 19 สิงหาคม  2561 
    เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
    เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชา   
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
 

 
75  คะแนน 
75  คะแนน 

 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 

 
วัน / เวลา 

 
วิชาที่สอบ 

 
คะแนนเต็ม 

 
หมายเหตุ 

 
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 
    เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

 
50  คะแนน 

 



 


