
 

 

   

 

 

ประกาศ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ 

เร่ือง รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน 

เงินนอกงบประมาณ ป 2566 

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

ตามประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก

ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน ซึ่งจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 30 กันยายน 

2565 นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ

การสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั ่วคราว ตำแหนงครูผูสอน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

ดังตอไปนี้ 

1. บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 

ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (หนา 4-5) 

2. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 

ใหผู มีสิทธิ ์เขารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเขารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี 

ท่ี 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ โดยเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ในตาราง

สอบนี ้

 

1. ครูผูสอน วิชาเอก ภาษาไทย 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 – 09.30 น. 
การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

อาคาร 8 ช้ัน 7 หอง 8707 

 

2. ครูผูสอน วิชาเอก คณิตศาสตร 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 – 10.00 น. การทดสอบความรูภาคขอเขียน  

อาคาร 8 ช้ัน 4 หอง 8402 10.00 น. เปนตนไป การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 
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3. ครูผูสอน วิชาเอก ฟสิกส 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 – 09.40 น. การทดสอบความรูภาคขอเขียน  

อาคาร 8 ช้ัน 5 หอง 8506 10.00 น. เปนตนไป การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

4. ครูผูสอน วิชาเอก สังคมศึกษา  

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 – 10.00 น. การทดสอบความรูภาคขอเขียน  

อาคาร 3 ช้ัน 3 หอง 333 10.00 น. เปนตนไป การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

5. ครูผูสอน วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 – 10.00 น. การทดสอบความรูภาคขอเขียน  

อาคาร 8 ช้ัน 3 หอง 8301 10.00 น. เปนตนไป การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

6. ครูผูสอน วิชาเอก คอมพิวเตอร 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

09.00 น. เปนตนไป 
การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

อาคาร 8 ช้ัน 3 หอง 8304 

 

7. ครูผูสอน วิชาเอก การงานอาชีพ 

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

12.30 – 13.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

13.00 น. เปนตนไป 
การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

อาคาร 8 ช้ัน 3 หอง 8304 
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8. ครูผูสอน วิชาเอก ภาษาเกาหล ี

เวลา รายละเอียด สถานท่ีสอบ 

12.30 – 13.00 น. รายงานตัวผูเขาสอบ อาคาร 8 ช้ัน 1 หอง 8103 

13.00 น. เปนตนไป 
การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน 

และสอบสัมภาษณ) 

 

อาคาร 8 ช้ัน 3 หอง 8302 

 

3. รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (หนา 6-12) 

4. สิ่งท่ีตองเตรียมมาในวันสอบ 

4.1 บัตรประจำตัวสอบ 

4.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให 

4.3 อุปกรณการเขียน ไดแก ปากกา น้ำยาลบคำผิด โดยเฉพาะดินสอ 2B และยางลบ 

5. เกณฑการตัดสิน 

ผูไดรับคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน

สูงสุดลงมาตามลำดับ หากมีคะแนนเทากันใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกโดยเรียงลำดับ

จากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันศุกร ท่ี 7 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ  

สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล หรือทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th/ 

7. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ จะข้ึนบัญชีรวมผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เปนบัญชี

รวมของโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อครบ 2 ป 

นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ประกาศสอบคัดเลือก

ลูกจางช่ัวคราวตำแหนงเดียวกันครั้งใหม หรือเมื่อโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ ส่ังเปล่ียนแปลงเปนอยาง

อื่นแลวแตกรณี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 
  

 

 ( นายณรงคศักด์ิ รักพรา ) 

     ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน 

เพื่อเขารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ท่ี 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

 

1. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก ภาษาไทย 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ท-001 นายขจรเกียรต์ิ  เกิดเขม สอบสอน 09.00 - 09.30 น. 

 

2. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก คณิตศาสตร 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ค-001 นางสาวสิรินทรา  ชวงชู สอบสอน 10.00 - 10.30 น. 

2 ค-002 นางสาวรัตติยา  สรอยกระโทก สอบสอน 10.30 - 11.00 น. 

3 ค-003 นายทวีชัย  ไกรมะเริง สอบสอน 11.00 - 11.30 น. 

 

3. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก ฟสิกส 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ว-001 นางสาวศรญัญารัตน  ขำสุวรรณ สอบสอน 10.00 - 10.30 น. 

2 ว-002 นางสาวพรวราณัฐ  ภูรัต สอบสอน 10.30 - 11.00 น. 

3 ว-003 วาท่ีรอยตรีกฤษณศาสตร  สายสิญจน สอบสอน 11.00 - 11.30 น. 

4 ว-004 นายคมสัน  ศรีบุตรศรี สอบสอน 11.30 - 12.00 น. 

 

4. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ส-001 นายธนพล  โชติรัตนากูล สอบสอน 10.00 - 10.30 น. 

2 ส-002 นายสาวิตร  คุปตวิวัฒน สอบสอน 10.30 - 11.00 น. 

3 ส-003 นายพลวัต  สุริรัมย สอบสอน 11.00 - 11.30 น. 

4 ส-004 นายณัฐวุฒิ  โพธิกุล สอบสอน 11.30 - 12.00 น. 

5 ส-005 นางสาวมนัสชยา  หุนกุล สอบสอน 13.00 - 13.30 น. 

6 ส-006 นายปฎิภานต  ดาวเรือง สอบสอน 13.30 - 14.00 น. 

7 ส-007 นายวัชรากร  โพธิ์สาราช สอบสอน 14.00 - 14.30 น. 

8 ส-008 นางสาวนาววลีน  หงษทอง สอบสอน 14.30 - 15.00 น. 
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5. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 พ-001 นางสาวพรรณวดี  มนตร ี สอบสอน 10.00 - 10.30 น. 

2 พ-002 นางสาวบุญธิดา  ฉิมสุด สอบสอน 10.30 - 11.00 น. 

3 พ-003 วาท่ีรอยตรีบุญโต  ศรีจันทร สอบสอน 11.00 - 11.30 น. 

4 พ-004 นายธนพงษ  ดาระกะมาศ สอบสอน 11.30 - 12.00 น. 

5 พ-005 นางสาวปภาดา  หลุมทอง สอบสอน 13.00 - 13.30 น. 

6 พ-006 นายทันตะ  คงนวล สอบสอน 13.30 - 14.00 น. 

7 พ-007 นางเรวดี  สาตรรอด สอบสอน 14.00 - 14.30 น. 

 

6. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก คอมพิวเตอร 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ม-001 นางสาวอุทุมพร  เทียมทัศน สอบสอน 09.00 - 09.30 น. 

2 ม-002 นายสมภพ  สุธาอรรถ สอบสอน 09.30 - 10.00 น. 

 

7. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก การงานอาชีพ 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 ง-001 นายวิษณุ  คุณะนาม สอบสอน 13.00 - 13.30 น. 

2 ง-002 นางสาวนีรัมพร  ดะใน สอบสอน 13.30 - 14.00 น. 

3 ง-003 นายอนวัช  แสนกลา สอบสอน 14.00 - 14.30 น. 

4 ง-004 นายอัจฉริยะณัฏฐ  คำเหลือ สอบสอน 14.30 - 15.00 น. 

5 ง-005 นางสาวขนิษฐา  พรมเด่ือ สอบสอน 15.00 - 15.30 น. 

 

8. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก ภาษาเกาหล ี

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

  ไมมีผูมาสมัคร  
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน  

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

 

ครูผูสอน วิชาเอก ภาษาไทย  (สถานท่ีสอบ 8707) 

 

1. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 1.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกหัวขอเรื่องที่ถนัด เหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 3 ชุด 

 1.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 1.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 1.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 
 

2. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 2.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 2.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ครูผูสอน วิชาเอก คณิตศาสตร  (สถานท่ีสอบ 8402) 

 

1. การทดสอบความรูภาคขอเขียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

แบบทดสอบขอเขียน เวลาท่ีใชในการสอบ 60 นาที เนื้อหาท่ีออกสอบวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

2. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 2.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกหัวขอเรื่องที่ถนัด เหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 3 ชุด 

 2.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 2.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 2.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 
 

3. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 3.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 3.2 ผู  เขาสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ครูผูสอน วิชาเอก ฟสิกส (สถานท่ีสอบ 8506) 

 

1. การทดสอบความรูภาคขอเขียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

แบบทดสอบขอเขียน จำนวน 20 ขอ เวลาที่ใชในการสอบ 40 นาที  เนื้อหาที่ออกสอบประกอบดวย

เรื่องเสียง ของไหล ไฟฟาสถิต ทรงกลมทองฟาและการบอกตำแหนง (พิกัดทองฟา, พิกัดศูนยสูตร, สุริยวิถี) 

2. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 2.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกจาก (ขอ 1.2 เนื้อหาที่ออกสอบ) เหมาะสมกับ

การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบ

จำนวน 3 ชุด 

 2.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 2.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

2.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 
 

3. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 3.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 3.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ครูผูสอน วิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สถานท่ีสอบ 333) 

 

1. การทดสอบความรูภาคขอเขียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

แบบทดสอบขอเขียนจำนวน 50 ขอ เวลาท่ีใชในการสอบ 60 นาที ผูเขาสอบตองผานเกณฑการ

ประเมินรอยละ 60  เนื้อหาท่ีออกสอบประกอบดวย 5 สาระฯ (สาระฯ ละ 10 ขอ) ดังนี้ 

             1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      

             2. หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต 

             3. เศรษฐศาสตร 

             4. ประวัติศาสตร 

            5. ภูมิศาสตร   

2. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

2.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูสาระภูมิศาสตร เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จำนวน 

1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผ ู  เข าสอบนำแผนการจัดการเร ียนร ู มาแสดงในว ันสอบจำนวน 5 ชุด  

(เย็บมุมใหเรียบรอย) 

 2.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 2.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 2.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 

 2.5 คุณครูในกลุมสาระฯ จะรับบทบาทเปนนักเรียนในการสอบสอนและรวมสังเกตการสอบสอนดวย 

3. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

3.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 3.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ตำแหนงครูผูสอน วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา   (สถานท่ีสอบ 8301) 

 

1. การทดสอบความรูภาคขอเขียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

          ขอสอบอัตนัย 2 ขอ ใชเวลาในการ 30 นาที (ขอละ 15 คะแนน) เนื้อหาในขอสอบ : เทคนิค/รูปแบบ

การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักการของการเปนครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสายน้ำผ้ึง 

ในพระอุปถัมภ ฯ 

2. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

         2.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาหรือพลศึกษา ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน

หรอืตอนปลาย (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการ

เรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 5 ชุด (เย็บมุมใหเรียบรอย) 

 2.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 2.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 2.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 

 2.5 คุณครูในกลุมสาระฯ จะรับบทบาทเปนนักเรียนในการสอบสอนและรวมสังเกตการสอบสอนดวย 

3. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 3.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 3.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ครูผูสอน วิชาเอก คอมพิวเตอร  (สถานท่ีสอบ 8304) 

 

1. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 1.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกหัวขอเรื่องที่ถนัด เหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 3 ฉบับ 

 1.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 1.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 1.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 
 

2. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 2.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 2.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  
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ครูผูสอน วิชาเอก การงานอาชีพ  (สถานท่ีสอบ 8304) 

 

1. การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 1.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกหัวขอเรื่องที่ถนัด เหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 3 ฉบับ 

 1.2 การทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา วิธีการและเทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและ

การตอบสนองตอพฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 1.3 กำหนดระยะเวลาในการทดสอบความรูภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 20–30 นาที โดยเลือกเฉพาะ 

ข้ันสอนจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 

 1.4 อุปกรณที ่ทางโรงเรียนเตรียมให ไดแก กระดาน ปากกาไวทบอรด และผูเขาสอบสามารถ

จัดเตรียมอุปกรณประกอบการสอนดวยตนเอง 
 

2. การสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 2.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 2.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  

 


