ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------ด ว ย สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 จะดําเนิน การรับ สมัครคัดเลือกบุ ค คล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน จํานวน 3 อัตรา อาศัยอํานาจตามคําสั่ ง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 511/2559 สั่ ง ณ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2559
เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป น พนั ก งานราชการ ตํ า แหน ง ครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจาง
1.1 กลุมงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
1.2 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน และส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) จัดทําแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณแกผูเรียน
(6) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนา
(7) ใหคําแนะนําและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผูเรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา
1.3 อัตราวาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.3.1 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุมสาระ อุตสาหกรรมศิลป
1.3.2 โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม
จํานวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุมสาระ ฟสิกส
1.3.3 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จํานวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุมสาระ คอมพิวเตอร
1.4 คาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.5 ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา ความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(2) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและตรงตามวิชาเอก
ที่เปดรับสมัคร
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ครเข า รั บ การคัดเลื อก ใหยื่น ใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดว ยตนเอง
ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พรอมชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ
จํ า นวน 200 บาท ระหว า งวั น ที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ตั้ ง แต เ วลา 08.30 – 16.30 น.
เมื่ อสมั ครเข า รั บ การคั ดเลื อกและชํ า ระคาธรรมเนีย มแลว จะไมคืน คาธรรมเนีย มใหไมวากรณีใดๆ ทั้ งสิ้ น
สามารถ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต http://www.spm36.obec.in.th
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการตองมีฉบับจริง และฉบับสําเนา อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสํ าเนา
ถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย ดังนี้
3.2.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนวันรับสมั คร
วันสุดทาย
3.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ที่จะสมัคร (ผูสมัครรายใดไมสามารถนําหลักฐานแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบไดเนื่องจากจบการศึกษาในปนั้น
และสถานศึกษาออกใหไมทันกําหนดการรับสมัครใหใชใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได ซึ่งจะตองระบุชื่อปริญญา
ประกาศนี ย บั ต ร และสาขาวิ ช าเอกไว ใ ห ชั ด เจน และระบุ ว า “สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว อยู ร ะหว า งรอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ” ซึ่งสามารถนําไปใชในการสมั ครสอบได แตทั้งนี้จะตองได รับ อนุ มัติป ริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย ไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
3.2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชี พครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่

3.2.4 รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1 x 1.5
นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
3.2.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร (กรณีที่ไมสามารถนําทะเบียนบานฉบับจริงไปแสดง
ได ใหดําเนินการไปติดตอขอคัดลอกทะเบียนบาน ณ ที่วาการอําเภอหรือเทศบาลใดก็ไดนําไปใชแทน ซึ่งออกให
ไมเกิน 6 เดือน)
3.2.6 บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร หรือใบแทน
3.2.7 ใบรับรองแพทยออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน ที่แสดงวา
ไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
3.2.8 หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐาน
ทางทหาร (ถามี)
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร
ทุกฉบับ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวน
ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า รั บ
การคั ด เลื อก ภายในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 36
และทางเว็บไซต http://www.spm36.obec.in.th
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ปรากฏในรายละเอียดของหลั กสูตรและวิ ธี ก าร
คัดเลือกแนบทายประกาศนี้
6. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะดําเนินการสอบภาค ก และ ภาค ข
(สอบขอเขียน) และสอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ) ในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2562 สําหรับสถานที่สอบ
ขอเขียน และสอบสัมภาษณ จะประกาศใหทราบพรอมกั บการประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ์เ ขารั บการคัด เลื อ ก
ตามกําหนดการคัดเลือกในตาราง ตอไปนี้
วัน เดือน ป
เวลา
รายการ
คะแนน
09.00 – 10.00 น. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป
25 คะแนน
โดยวิธีการสอบขอเขียน
วันเสารที่ 25 พฤษภาคม 10.00 – 11.00 น. ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 25 คะแนน
2562
โดยวิธีการสอบขอเขียน
เวลา 13.00 น.
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
50 คะแนน
เปนตนไป
โดยวิธีสอบสัมภาษณ

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 และจะประกาศ
เรี ย งลํ า ดั บ จากผูที่ได คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู ผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูไดคะแนน ภาค ข มากกวาเปนผูที่ไดลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนน ภาค ก มากกวา
อยูในลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูสมัครกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด
จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมได
8. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 จะประกาศรายชื่อผูผานการคั ด เลื อ ก
ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และทางเว็บไซต
http://www.spm36.obec.in.th โดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
9. การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
บัญชีผูผานการคัดเลือก ใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไว
เวนแต มีการประกาศขึ้นบั ญชีผูผ านการคัด เลื อก ในคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดี ย วกั น
ครั้งใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก
10. การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัว
10.1 ให ผู ผ า นการคั ด เลื อ ก ตามลํ า ดั บ ที่ ตามกลุ ม วิ ช า/ทาง/สาขาวิ ช าเอก ที่ ป ระกาศ
รั บ สมั ค รไปรายงานตั ว และทํ า สั ญ ญาจ า งกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ในวั น ที่
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ กษา เขต 36 หากผู ผ า นการคั ด เลื อกไม ไปรายงานตัว ตามวั น เวลา ที่กําหนด จะถือวาสละสิ ท ธิ์
รับการจาง
10.2 การเรียกตัวครั้งตอไปหากมีตําแหนงวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 36 จะเรียกตัวเรียงตามลําดับที่ในประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับตามที่อยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 7 วัน
10.3 การยกเลิกผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร
10.3.1 ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจัดจาง
10.3.2 ผูนั้นไมมารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนด
10.3.3 ผูนั้นไมอาจมาทําสัญญาจางไดตามกําหนด
10.3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะยกเลิกสัญญาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผู ผ า นการสรรหาและเลื อ กสรร ตามประกาศผลการสรรหาและเลื อ กสรรจะต อ งมาทํา
สัญญาจาง ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายมนตชัย ปาณธูป)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ปฏิทินกําหนดการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562)
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562

2. รับสมัคร

ระหวางวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป
ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ภาค ค ประเมินความสามารถเฉพาะตําแหนง
(สอบสัมภาษณ)
5. ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

6. รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562)
ตําแหนง

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา
ที่ประกาศรับสมัคร
1 อัตรา

หมายเหตุ

2.กลุมวิชาฟสิกส
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
1. ฟสิกส
2. การสอนฟสิกส
3. การสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
4. ฟสิกสประยุกต
5. ฟสิกสเครื่องมือวัด
6. ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิเคราะห

1 อัตรา

-สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกทั้งคูตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอก

3.กลุมวิชาคอมพิวเตอร
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
1. คอมพิวเตอร
2. คอมพิวเตอรศึกษา
3. คอมพิวเตอรการศึกษา
4. วิทยาการคอมพิวเตอร
5. ศาสตรคอมพิวเตอร
6. คอมพิวเตอรธุรกิจ
7. ธุรกิจคอมพิวเตอร
8. วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

1 อัตรา

ครูผูสอน 1.กลุมวิชาอุตสาหกรรมศิลป
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
1. อุตสาหกรรมศิลป
2. อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. อุตสาหกรรมเกษตร
5. เทคโนโลยีสิ่งทอ
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑสิ่งทอ
7. เทคโนโลยีเซรามิค
8. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
9. เทคโนโลยีอุตสาหการ
10. เทคโนโลยีอุตสากรรม
11. อุตสาหกรรมบริการ
12. วิศวกรรมไฟฟา
13. วิศวกรรมโยธา
14. วิศวกรรมเครื่องกล
15. ชางไฟฟา

ตําแหนง

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ครูผูสอน 2.กลุมวิชาคอมพิวเตอร (ตอ)
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
9. ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ระบบสารสนเทศ
13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
14. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
15. สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสํานักงาน
16. สารสนเทศศาสตร
17. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร
18. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
21. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
22. วิศวกรรมซอฟแวร
23. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
24. เทคโนโลยีทางการศึกษา
25. เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร
ศึกษา
26. ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา
หมายเหตุ

จํานวนอัตรา
ที่ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกนําหลักฐานการศึกษาที่มิไดระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว หรือระบุ
ไวแตกตางจากประกาศรับสมัครใหนับจํานวนหนวยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ตองศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้น ๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ป หลั ก สู ต รต อ เนื่ อ ง ต อ งศึ ก ษาเนื้ อ หาวิ ช านั้ น ๆ
ในระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 20 หนวยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมเกิน 10 หนวยกิต
รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต

หลักสูตรการคัดเลือกพนักงานราชการ
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562)
**********************
ภาค ก ความรู ค วามสามารถทั่ วไป (จํา นวน 50 ขอ คะแนนเต็ ม 25 คะแนน) ให ทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไป
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข า ราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก ไ ข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
8. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
9. ความรูเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณปจจุบัน
10. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
11. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
12. ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร และความรูพื้นฐานดานภาษาไทย
13. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ภาค ข ความรูความสามารถเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (จํานวน 50 ขอ
คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในเนื้อหา
กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิขาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสัมภาษณ ประเมินจาก
1. ประวัติสวนตัว และการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ

ใบสมัครเลขที…่ …….………

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการ
ตําแหนง ครูผูสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………
ที่อยูที่ติดตอได………………………………………….……………
………………………………………………………….……………
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………
E-mail Address……………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………..
ออกใหที่อําเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………..
วันเดือนปที่ออกบัตร………………….หมดอายุ…………..………..

ติดรู ปถ่าย
1 นิ้ว

สมัคตําแหนง
………………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
………………………..
………………………..
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
………………………...
………………………..
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
………………………..
………………………..
การรับราชการทหาร ศาสนา
………………………..
………………………..
อาชีพปจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………….
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน…………………………………………………………………………………………………..
2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
ป พ.ศ.
จาก
ถึง

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง)
ป พ.ศ.
ชื่อและที่อยู
ตําแหนงงานและ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน
จาก
ถึง
ของหนวยงาน
หนาที่โดยยอ

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง
โปรดอยาระบุชื่อบุคคลที่เปนญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน

6. หลับฐานที่แนบในในสมัครคัดเลือก
 5.1 สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ
 5.3 สําเนาระเบียนผลการเรียน
 5.5 ใบรับรองแพทย
 5.7 ใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบการสอน

 5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 5.4 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
 5.6 สําเนาทะเบียนบาน
 5.8 หลักฐานอื่นๆถามี (โปรดระบุ)

7. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม
ตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร
(……………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่………..เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เฉพาะเจาหนาที่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา
หลักฐานถูกตองครบถวน
ไมถูกตอง
เนือ่ งจาก.....................................................................
ลงชือ่ .................................................
(..............................................................)
………./ พฤษภาคม / 2562
เจาหนาที่รับสมัคร

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบจํานวน 200 บาท
(สองรอยบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว
ตามใบเสร็จเลมที่................................เลขที.่ .....................
ลงชื่อ.............................................................
(..............................................................)
………./ พฤษภาคม / 2562
ผูรับเงิน

ไดตรวจสอบคุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ
ผูสมัครสอบแลว ปรากฏวา
มีสิทธิสอบคัดเลือก
ไมมีสิทธิสอบคัดเลือก
เนือ่ งจาก......................................................................
ลงชือ่ .....................................................................
(......................................................................)
………./ พฤษภาคม / 2562
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

