


 
 

 
 

      ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน     

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
----------------------------------------- 

 ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล        
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน จํานวน 3 อัตรา อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 511/2559 สั่ ง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559                 
เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล      
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
1.1  กลุมงาน บริหารงานท่ัวไป 

          ช่ือตําแหนง ครูผูสอน 
   1.2  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

(1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน        
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4)  จัดทําแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณตามแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(5) จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณแกผูเรียน 
(6) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมพัฒนา 
(7) ใหคําแนะนําและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผูเรียน 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 

  1.3  อัตราวาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  1.3.1 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร    จํานวน  1  อัตรา 
      วิชาเอก/กลุมสาระ  อุตสาหกรรมศิลป 
  1.3.2 โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม    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 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
 



  2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร 
   2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (1)  มีสัญชาติไทย 
      (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
      (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      (4)  ไมเปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
      (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
      (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา ความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
      (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      (1)  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      (2)  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. รับรองและตรงตามวิชาเอก
ท่ีเปดรับสมัคร 
      (3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา 

              3.  การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง          
ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พรอมชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ 
จํานวน  200 บาท ระหวางวันท่ี 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.                           
เม่ือสมัครเขารับการคัดเลือกและชําระคาธรรมเนียมแลว จะไมคืนคาธรรมเนียมใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
สามารถ  Download  ใบสมัครไดทางเว็บไซต  http://www.spm36.obec.in.th   

                    3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  เอกสารทุกรายการตองมีฉบับจริง และฉบับสําเนา อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง และลงช่ือกํากับไวดวย  ดังนี้ 
  3.2.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนวันรับสมัคร        
วันสุดทาย 
  3.2.2  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ท่ีระบุสาขาวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก      
ท่ีจะสมัคร (ผูสมัครรายใดไมสามารถนําหลักฐานแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบไดเนื่องจากจบการศึกษาในปนั้น      
และสถานศึกษาออกใหไมทันกําหนดการรับสมัครใหใชใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได ซ่ึงจะตองระบุชื่อปริญญา 
ประกาศนียบัตร และสาขาวิชาเอกไวใหชัดเจน และระบุวา “สําเร็จการศึกษาแลวอยูระหวางรอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ” ซ่ึงสามารถนําไปใชในการสมัครสอบได แตท้ังนี้จะตองไดรับอนุมัติปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย ไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) 
  3.2.3  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู          
ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 

http://www.spm36.obec.in.th/


  3.2.4  รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว  ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป 
  3.2.5  สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร (กรณีท่ีไมสามารถนําทะเบียนบานฉบับจริงไปแสดง
ได ใหดําเนินการไปติดตอขอคัดลอกทะเบียนบาน ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเทศบาลใดก็ไดนําไปใชแทน ซ่ึงออกให    
ไมเกิน 6 เดือน) 
  3.2.6  บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร หรือใบแทน 
  3.2.7  ใบรับรองแพทยออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน ๓๐ วัน ท่ีแสดงวา        
ไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549   
  3.2.8  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐาน       
ทางทหาร (ถามี) 
     3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร
ทุกฉบับ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศ     
รับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวน 
  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง     
ตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา     
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

               4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับ           
การคัดเลือก ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36               
และทางเว็บไซต  http://www.spm36.obec.in.th 

              5.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร    
  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการ
คัดเลือกแนบทายประกาศนี้ 

              6.  วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะดําเนินการสอบภาค ก และ ภาค ข 
(สอบขอเขียน) และสอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ) ในวันเสารท่ี 25 พฤษภาคม 2562 สําหรับสถานท่ีสอบ
ขอเขียน และสอบสัมภาษณ จะประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก                 
ตามกําหนดการคัดเลือกในตาราง ตอไปนี ้

วัน เดือน ป เวลา รายการ คะแนน 
 
 
วันเสารท่ี 25 พฤษภาคม  
2562 
 

09.00 – 10.00 น. ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป  
         โดยวธิีการสอบขอเขียน 

25  คะแนน 

10.00 – 11.00 น. ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
         โดยวธิีการสอบขอเขียน 

25  คะแนน 

เวลา 13.00 น.  
เปนตนไป 

ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 
         โดยวธิีสอบสัมภาษณ 

50  คะแนน 

 
 
 
 

http://www.spm36.obec.in.th/


              7.  เกณฑการตัดสิน 
   ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 และจะประกาศ
เรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน          
ใหผูไดคะแนน ภาค ข มากกวาเปนผูท่ีไดลําดับท่ีดีกวา ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูท่ีไดคะแนน ภาค ก มากกวา 
อยูในลําดับท่ีดีกวา ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด
จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมได 

              8.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และทางเว็บไซต  
http://www.spm36.obec.in.th  โดยจะประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ 

              9.  การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 
    บัญชีผูผานการคัดเลือก  ใหใชไดไมเกิน 2 ป  นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไว 
เวนแต มีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก ในคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน        
ครั้งใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

              10.  การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัว 
     10.1 ใหผูผานการคัดเลือก ตามลําดับท่ี ตามกลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ท่ีประกาศ        
รับสมัครไปรายงานตัวและทําสัญญาจางกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันท่ี             
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 หากผูผานการคัดเลือกไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์            
รับการจาง 
    10.2 การเรียกตัวครั้งตอไปหากมีตําแหนงวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 จะเรียกตัวเรียงตามลําดับท่ีในประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับตามท่ีอยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 7 วัน 

10.3 การยกเลิกผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร 
10.3.1  ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจัดจาง 
10.3.2  ผูนั้นไมมารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
10.3.3  ผูนั้นไมอาจมาทําสัญญาจางไดตามกําหนด 
10.3.4  กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะยกเลิกสัญญาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

              11.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะตองมาทํา      
สัญญาจาง ณ หองประชุมภูชี้ฟา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2562 

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
 
 

                                                     (นายมนตชัย  ปาณธูป) 
                               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
                                                          

http://www.spm36.obec.in.th/


 
ปฏิทินกําหนดการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ลงวันท่ี  26  เมษายน 2562) 

 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2562 

2. รับสมัคร ระหวางวันท่ี 13 - 17 พฤษภาคม 2562  

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ภาค ค ประเมินความสามารถเฉพาะตําแหนง 
          (สอบสัมภาษณ) 

 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

5. ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

6. รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 (แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ลงวันท่ี  26  เมษายน 2562) 

 
ตําแหนง กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

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 
 
2.กลุมวิชาฟสิกส 
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
1. ฟสิกส 
2. การสอนฟสิกส 
3. การสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา 
4. ฟสิกสประยุกต 
5. ฟสิกสเครื่องมือวัด 
6. ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิเคราะห 
 
3.กลุมวิชาคอมพิวเตอร 
ปริญญาตรี กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
1. คอมพิวเตอร  
2. คอมพิวเตอรศึกษา  
3. คอมพิวเตอรการศึกษา  
4. วิทยาการคอมพิวเตอร  
5. ศาสตรคอมพิวเตอร  
6. คอมพิวเตอรธุรกิจ  
7. ธุรกิจคอมพิวเตอร  
8. วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต  

1  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู
ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอก 
 



ตําแหนง กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา 
ท่ีประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

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

ศึกษา  
26. ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
 กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกนําหลักฐานการศึกษาท่ีมิไดระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว หรือระบุ
ไวแตกตางจากประกาศรับสมัครใหนับจํานวนหนวยกิตจากรายวิชาท่ีศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ตองศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้น ๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรตอเนื่อง ตองศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ         
ในระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 20 หนวยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมเกิน 10 หนวยกิต 
รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรการคัดเลือกพนักงานราชการ 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันท่ี  26  เมษายน 2562) 

********************** 
 ภาค  ก  ความรูความสามารถท่ัวไป (จํานวน 50 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ใหทดสอบ          
โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไป 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
5. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
6. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
8. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
9. ความรูเก่ียวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
10. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
11. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 
12. ความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร และความรูพ้ืนฐานดานภาษาไทย 
13. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ภาค  ข  ความรูความสามารถเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (จํานวน 50 ขอ 
คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนและหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรูในเนื้อหา    
กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิขาเอก 

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสัมภาษณ ประเมินจาก 
1. ประวัติสวนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ใบสมัครเลขท่ี……….……… 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการ 

ตําแหนง ครูผูสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อและนามสกุล สมัคตําแหนง  

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………… ……………………………………………………… 

ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………….…………… วัน/เดือน/ปเกิด อายุ 

………………………………………………………….…………… ……………………….. ……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………… สถานท่ีเกิด เชื้อชาต ิ

E-mail Address…………………………………………………….. ………………………... ……………………….. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ

ออกใหท่ีอําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………….. ……………………….. ……………………….. 

วันเดือนปท่ีออกบัตร………………….หมดอาย…ุ………..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 

 ……………………….. ……………………….. 

อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………. 

เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 

            ป พ.ศ.                  สถานศึกษา   ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

      จาก        ถึง   

    

    

    

    

    

    

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานท่ีทําในชวง 3 ปหลัง) 

            ป พ.ศ.        ชื่อและท่ีอยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   

      

     

      

 

ติดรูปถ่าย 

1 น้ิว 



 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ 

 

 

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุช่ือบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง                                   

โปรดอยาระบุช่ือบุคคลท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน) 

     ชื่อและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ท่ีทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

    

    

    

    

    

    

6. หลับฐานท่ีแนบในในสมัครคัดเลือก 

 5.1 สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ   5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 5.3 สําเนาระเบียนผลการเรียน    5.4 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) 

 5.5 ใบรับรองแพทย      5.6 สําเนาทะเบียนบาน 

 5.7 ใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบการสอน  5.8 หลักฐานอ่ืนๆถามี (โปรดระบุ) 

7. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 

           ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร 

                   (……………………………………………) 

   ยื่นใบสมัครวันท่ี………..เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เฉพาะเจาหนาที ่

ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง        

พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา 

           หลักฐานถกูตองครบถวน                  ไมถูกตอง 

        เนือ่งจาก..................................................................... 

               ลงชือ่................................................. 

(..............................................................) 

                           ………./ พฤษภาคม  / 2562 

                             เจาหนาที่รับสมัคร 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบจํานวน 200 บาท 

(สองรอยบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว 

ตามใบเสร็จเลมที่................................เลขที.่..................... 

ลงชื่อ............................................................. 

(..............................................................) 

………./ พฤษภาคม / 2562 

                            ผูรับเงิน 

ไดตรวจสอบคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ

ผูสมัครสอบแลว  ปรากฏวา 

            มีสิทธิสอบคัดเลือก               ไมมีสิทธิสอบคัดเลือก       

      เนือ่งจาก...................................................................... 

           ลงชือ่.....................................................................  

(......................................................................) 

                           ………./ พฤษภาคม / 2562 

                    เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
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