ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖2
.........................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2562 ให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 368 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 17 อัตรา โดยรับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้
๑.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท
๑.๓ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท
ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่จะรับสมัครคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

-2(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
๒.2 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทุกตาแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ตามคาสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันที่รับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย และมีภาระงานการสอน ตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ การนับ
ระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว
การนับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคาสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อย
กว่าสามปีในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น กรณีต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้ และให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษา
หมายเหตุ เงินรำยได้สถำนศึกษำ หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้
จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-3๒.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิซึ่งทางคุรุสภาออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ (ใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง) มาเป็นหลักฐาน
การสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
๒.๕ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จ ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัคร
ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอน
คาสั่งนั้นโดยพลันและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
๓. กำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทกี่ ลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หรือ
Download ใบสมัครจากเว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันพุธ
ที่ 24 กรกฎำคม ๒๕๖2 ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสาเนาภาพถ่ายจานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องทุกฉบับ)
ดังนี้
๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก
๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๔.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จำกสถำนพยำบำลของรัฐ (สาหรับการบรรจุเข้ารับราชการว่าไม่เป็นโรค
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
4.7 หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
4.8 ตารางสอนของผู้สมัคร ที่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำมเป็นผู้รับรอง
4.9 คาสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับ
ครูอัตรำจ้ำงที่จ้ำงจำกเงินรำยได้ของสถำนศึกษำหรือเงินอุดหนุน ให้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
4.9.1 หลักฐานที่สถานศึกษาได้รับเงินและหลักฐานการนาเงินเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษานั้น ๆ
4.9.2 หลักฐานการจ่ายเงินเดือนให้กับครูอัตราจ้าง

-44.9.3 ทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับ – จ่ายเงินที่จ้างครูอัตราจ้าง
(ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ตามข้อ 4.9 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับรองควำมถูกต้องทุกฉบับ)
4.10 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
4.11 แบบรายงานประวัติและผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด สาหรับคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งได้รับการรับรองจากผุ้อานวยการสถานศึกษาพร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด ตามแบบที่กาหนดแนบท้ายประกาศ และผลงำนย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกันนับถึงวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย จำนวน 3 ชุด ส่งพร้อมใบสมัคร
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ http://www.singprovincial.go.th/
๖. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ภาค ก และภาค ข และประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค. โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์
โดยแบ่งเป็น ๓ ภาค รวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้
ภำค ก ควำมรอบรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของ
วิชำชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังนี้
๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) จะทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส่วนราชการ

-5๑.๕ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐
คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภำค ข ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ใช้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมิน
โดยวิธีการการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ โดยประเมินจาก
๑. ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินประวัติและผลงาน ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จัดส่งรายงานประวัติและผลงาน ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ถึงสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โดยตรง จำนวน ๓ เล่ม พร้อมใบสมัครในวันสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒. สัมภาษณ์ ( ๕๐ คะแนน) ดังรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน แนบท้ายประกาศนี้

-6๗. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบ ภำค ก และภำค ข ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖2
และภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖2
ตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้ สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๘. เกณฑ์กำรตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศผลการคัดเลือก
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก
กรณีมีการจับฉลาก ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งคณะกรรมการจับฉลาก
ไม่น้อยกว่า ๓ คน
๙. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
กศจ. สิงห์บุรี จะประกาศผลการคัดเลือกได้ ภำยในวันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม 2562
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ http://www.singprovincial.go.th/ โดยประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก
ทั้งนี้ จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จากมากไปหาน้อย เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกทันที
โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๐. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามลาดับที่การประกาศผลการ
คัดเลือกตามจานวนอัตราว่างที่ประกาศไว้จนครบ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็น
การเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปดารงตาแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กาหนด จะยกเลิกการสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง
๑๐.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย เมื่อได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้

-7๑๑. กรณีหมดสิทธิ์กำรบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กาหนด
๑๑.๒ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
๑๑.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายสุเชษฐ ประชากุล)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ตำรำงสอบ
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. ๒๕๖2
(แนบท้ายประกาศ กศจ. สิงห์บุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
ภำค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน / เวลำ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖2
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)

หมำยเหตุ

ความรอบรู้
๕๐ คะแนน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ ๕๐ คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน / เวลำ
วันเสาร์ที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖2
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

วิชำที่สอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)

หมำยเหตุ

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์
วัน / เวลำ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

วิชำที่สอบ
ประเมินประวัติและผลงาน
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา

วัน / เวลำ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชำที่สอบ
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)
๕๐ คะแนน

หมำยเหตุ

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)
๕๐ คะแนน

หมำยเหตุ

เอกสาร ๓
รำยละเอียดหลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
.........................................................
ภำค ก. ภำคควำมรอบรู้ และควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู
(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) โดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบีย บ หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ เกี่ ยวข้ องกับ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
โดยให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
/ภำค ข...

ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
ภำค ค. ควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ งและวิช ำชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ป ระเมิน โดยวิ ธี กำร
สัมภำษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสำร หรือวิธีอื่นที่เหมำะสม โดยประเมินจำก
๑. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
10 คะแนน
2.2 การประกอบคุณงามความดี
10 คะแนน
2.3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
10 คะแนน
2.4 เจตคติ และอุดมการณ์
10 คะแนน
2.5 การมีปฏิภาณไหวพริบ
10 คะแนน
..................................................

องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค)
(ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว ๑๖ ลงวันที่ 2๖ พฤศจิกำยน 2557)
................................

1. ประวัติและผลงำนซึ่งได้รับกำรรับรองจำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1 คุณวุฒิกำรศึกษำ
1. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน
1. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 ปี
3. ระยะเวลา 10 ปี
4. ระยะเวลา 9 ปี
5. ระยะเวลา 8 ปี
6. ระยะเวลา 7 ปี
7. ระยะเวลา 6 ปี
8. ระยะเวลา 5 ปี
9. ระยะเวลา 4 ปี
10. ระยะเวลา 3 ปี
3 สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน
1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว

(10 คะแนน)

พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาที่ระบุตามคาสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น
1 ปี)
โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรองระยะเวลาที่ปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษานั้น ๆ

10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
2 คะแนน

หมายเหตุ สาหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวชี้วัด
ดังนี้
1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมิภาคที่รับสมัคร
5 คะแนน
2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคที่รับสมัคร 3 คะแนน
3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.
1 คะแนน

พิจารณาจากคาสั่งหรือสัญญาจ้าง
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน
โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

4 ภูมิลำเนำของผู้สมัคร
1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สาหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวชี้วัด
ดังนี้
1. ภูมิลาเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร
2. ภูมิลาเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
5 ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน
1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ขึ้นไป
2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์

(5 คะแนน)
5 คะแนน
2 คะแนน

พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ทร. 14) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า
180 วันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวัน
สุดท้าย

6 กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับภาค
ประเทศ หรื อ นานาชาติ ห รื อ สู ง กว่ า กลุ่ ม สถานศึ ก ษา
สังกัด สศศ.
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางานระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา
สังกัด สศศ.
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่ม
สถานศึกษาสังกัด สศศ.
๗ ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน
1. เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า ระดั บ ภาค หรื อ ประเทศ หรื อ
นานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ า กั บ หรื อ สู ง กว่ า ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ
จังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ ากว่ า ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ จั ง หวั ด หรื อ
ต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(5 คะแนน)
5 คะแนน

5 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ภาระงานการสอน หมายถึง จานวน
ชั่วโมงหรือคาบที่ปฏิบัติการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เรียน ในภาคเรียนปัจจุบัน
ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยให้
แนบตารางสอน ซึ่งมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดง
ว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือ
คณะทางาน ที่สูงสุดเพียงระดับเดียว
จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาโดยมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
ระดับเดียวโดยมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง(ถ้าไม่มีหลักฐาน
ให้ 0 คะแนน)

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

8 ผลงำนที่เกิดกับตนเอง
1. เท่ากับ หรื อสูงกว่าระดับ ภาค หรื อประเทศ หรือ
นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
จังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

(5 คะแนน)
5 คะแนน)

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรื อหลั กฐานอื่นของผู้ ส มัครที่แสดงว่า
ได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การ
4 คะแนน
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ กิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู้ เ รี ย น กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพคน
3 คะแนน
พิการกิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่
ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดยมี
ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
9 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินพฤติกรรม
วิธีกำร
(ประเมินโดยทำงลับ) ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมิน
1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
ตามแบบที่ สพฐ. กาหนด จากเว็บไซต์
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
http://personnel.obec.go.th หรือ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ส่งให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทาการ
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
ประเมิน
2. ผู้ประเมินดาเนินการประเมินผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมิน
และทาสาเนาแบบประเมิน จานวน 1
ฉบับ
3. ผู้ประเมินนาแบบประเมินฉบับจริง
ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลง
ลายมือชื่อกากับและเก็บสาเนาแบบ
ประเมินไว้ที่สถานศึกษา
4. ผู้สมัครนาผลการประเมินยื่นพร้อม
ใบสมัครที่ กศจ. ที่ประสงค์เข้ารับการ
คัดเลือก แล้วแต่กรณี
5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.
นาผลการประเมินไปรวมกับคะแนน
ประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดอื่น
หมำยเหตุ 1. กรณีสถำนศึกษำไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้ผู้รักษำกำรในตำแหน่ง
เป็นผู้รับรองเอกสำรหลักฐำนและประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
2. ให้ผู้สมัครนำเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินตำมรำยละเอียด ตัวชี้วัด ยื่นพร้อมใบสมัครที่
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ที่ประสงค์เข้ำรับกำรคัดเลือก แล้วแต่กรณี
/๒.สัมภำษณ์...

2. สัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

1 ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ

10 คะแนน

2 บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ

10 คะแนน

3 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์

10 คะแนน

4 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ

10 คะแนน

5 เจตคติและอุดมกำรณ์

10 คะแนน

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

กรอบกำรพิจำรณำ
พิจำรณำจำกกำรตอบคำถำมและ
เอกสำรเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติกำรศึกษำ
พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง
กำรสื่อสำร
พิจำรณำจำกกำรตอบคำถำมและ
กำรสื่อสำร
พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบ
คำถำมโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำ
ในเชิงบวกและสำมำรถอธิบำยหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจำรณำจำกแรงจูงใจ เจตคติ
อุดมกำรณ์ที่มีต่อวิชำชีพครู

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน

ที่.........../25๖2

โรงเรียน.................................................
ที่อยู่........................................................
................................................................

ข้าพเจ้า ..................................................... ตาแหน่ง .............................................................................
โรงเรียน ..................................................................อาเภอ.................................. สังกัด.......................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..................................................................วุฒิ.....................................................
วิชาเอก............................................................... ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ...................................
โรงเรียน......................................................................................... อาเภอ...................................................
สังกัด สพป./สพม. ..................................................................ตั้งแต่วันที่...........เดือน.................พ.ศ..............
ถึงวันที่......เดือน................พ.ศ........รวมทั้งสิ้น........ปี............เดือน.........วัน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ.........................

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

รำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่กำหนดในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. ๒๕๖2
(แนบท้ำยประกำศ กศจ. สิงห์บุรี ลงวันที่ 11 กรกฎำคม ๒๕๖2)
-----------------------------------๑. กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำขึ้นไปในกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชำ/ทำง
/สำขำวิชำเอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
แนะแนว
รวม

จำนวนอัตรำที่
ประกำศรับสมัคร
2
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
17

หมำยเหตุ

๒. รำยละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย

1. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ภำษำไทย
๑.1 ภาษาไทย
1.๒ การสอนภาษาไทย
1.3 วิธีการสอนภาษาไทย
1.๓ การสอนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา
1.๔ ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.๕ ภาษาและวรรณคดีไทย
1.๖ วรรณคดีไทย
1.๗ ไทยคดีศึกษา
1.๘ ไทยศึกษา
1.๙ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.๑๐ ภาษาไทยและการสื่อสาร
1.11 ภาษาไทยธุรกิจ
1.12 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
1.13 การศึกษาภาษาไทย
1.14 การศึกษาและภาษาไทย
1.15 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
1.16 สาขาวิชาเอกในแบบ
วิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งวิชาเอกใด
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม ข้อ 1.1
ถึงข้อ 1.14
2. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ภำษำอังกฤษ
2.๑ ภาษาอังกฤษ
2.2 อังกฤษ
2.3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.4 การสอนภาษาอังกฤษ
2.5 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
2.6 วรรณคดีอังกฤษ
2.7 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2.8 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร
2

1

รหัสวิชำ
01

02

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
2. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ภำษำอังกฤษ (ต่อ)
2.9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
2.10 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
2.11 อังกฤษธุรกิจ
2.12 การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
2.13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2.14 ภาษาอังกฤษศึกษา
2.15 ภาษาอังกฤษและการแปล
2.16 การศึกษา (อังกฤษ)
2.17 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2.18 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
2.19 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.20 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.21 ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
2.22 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
2.23 สาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอก
คู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งวิชาเอกใดหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตาม ข้อ 2.1 ถึง
ข้อ 2.20
3. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ภำษำจีน
3.1 ภาษาจีน
3.2 ภาษาจีนกลาง
3.3 การสอนภาษาจีน
3.4 จีนศึกษา
3.5 จีนธุรกิจ
3.6 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3.7 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
3.8 สาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งวิชาเอกใดหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตาม ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.6

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร

รหัสวิชำ

1

03

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย

4. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
คณิตศำสตร์
4.๑ คณิตศาสตร์
4.๒ การสอนคณิตศาสตร์
4.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
4.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา
4.๕ คณิตศาสตร์ประยุกต์
4.6 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
4.7 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
4.8 การศึกษาคณิตศาสตร์
4.9 สถิติ
4.10 สถิติศาสตร์
4.11 สถิติคณิตศาสตร์
4.12 สถิติประยุกต์
4.13 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
4.14 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.15 วิชาเอกคณิตศาสตร์
4.16 การศึกษาแขนงคณิตศาสตร์
4.17 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
4.18 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
4.19 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4.20 คณิตศาสตร์ - เคมี
4.21 คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
4.22 คณิตศาสตร์- ชีวะ
4.23 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
4.24 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
4.1 – 4.17
5. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
วิทยำศำสตร์ทั่วไป
5.๑ วิทยาศาสตร์
5.๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.3 วิทยาศาสตร์ศึกษา
5.4 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ครูผู้ช่วย

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร
3

2

รหัสวิชำ
11

13

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
5. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
วิทยำศำสตร์ทั่วไป (ต่อ)
5.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.6 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.7 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ
5.8 วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ
5.9 วิทยาศาสตร์ชีวสถิติ
5.10 วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์
5.11 วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
5.12 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
5.13 การศึกษาวิทยาศาสตร์
5.14 การสอนวิทยาศาสตร์
5.15 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.16 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
5.17 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.18 การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
5.19 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.20 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
5.21 การสอนชีววิทยา, จุลชีว
5.22 การมัธยมศึกษา – การสอน
วิทยาศาสตร์
5.23 วิทยาศาสตร์ – เคมี
5.24 วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
5.25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5.26 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
5.27 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
5.28 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
5.1 – 5.21

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร

รหัสวิชำ

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย

6. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอกเคมี
6.1 เคมี
6.2 การสอนเคมี
6.3 วิทยาศาสตร์/เคมี
6.4 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
6.5 เคมีศึกษา
6.6 เคมีเทคนิค
๖.7 ชีวเคมี
6.8 อินทรีย์เคมี
6.9 วัสดุศาสตร์
6.10 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
6.11 สาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่
ที่มีวิชาเอกหนึ่งวิชาเอกใดหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ
6.1-6.9
7. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอกสังคม
ศึกษำ
7.๑ สังคมศึกษา
7.2 สังคมวิทยา
7.3 การสอนสังคมศึกษา
7.4 การสอนประวัติศาสตร์
7.5 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
7.6 การสอนสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
7.7 สังคมศาสตร์การพัฒนา
7.8 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.9 มานุษยวิทยา
7.10 มนุษยวิทยา
7.11 วัฒนธรรมศึกษา
7.12 จริยศึกษา
7.13 พทธศาสนา
7.14 พุทธศาสตร์
7.15 ศาสนา
7.16 ศาสนาเปรียบเทียบ
7.17 วัฒนธรรมศาสตร์

ครูผู้ช่วย

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร
1

2

รหัสวิชำ
14

17

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
7. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
สังคมศึกษำ (ต่อ)
7.18 วัฒนธรรมศึกษา
7.19 ประวัติศาสตร์
7.20 การสอนประวัติศาสตร์
7.21 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
7.22 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
7.23 ประวัติศาสตร์ตะวันออก
7.24 ประวัติศาสตร์เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
7.25 ภูมิศาสตร์
7.26 การสอนภูมิศาสตร์
7.27 ภูมิศาสตร์แผนที่
7.28 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและ
สังคม
7.29 ปรัชญาและศาสนา
7.30 การพัฒนาชุมชน
7.31 นิติศาสตร์
7.32 รัฐศาสตร์
7.33 รัฐประศาสนศาสตร์
7.34 การบริหารและการ
ปกครองท้องถิ่น
7.35 การเมืองการปกครอง
สังคมศาสตร์
7.36 มนุษยศาสตร์
7.37 ไทยคดีศึกษา
7.38 ไทยศึกษา
7.39 พัฒนามนุษย์และสังคม
7.40 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
7.41 สังคมศาสตร์การพัฒนาทาง
สังคมสงเคราะห์
7.42 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
7.43 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
7.1 – 7.41

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร

รหัสวิชำ

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

ครูผู้ช่วย

8. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ศิลปศึกษำ
8.๑ ศิลปะ
8.๒ ศิลปศึกษา
8.3 ศิลปกรรม
8.4 ศิลปกรรมศึกษา
8.5 ศิลปะไทย
8.6 ศิลปะการช่าง
8.7 ประยุกต์ศิลปศึกษา
8.8 จิตรกรรม
8.9 จิตรกรรมไทย
8.10 จิตรกรรมสากล
8.11 ประติมากรรม
8.12 ประติมากรรมสากล
8.13 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
8.14 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
8.1 – 8.12
9. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
คอมพิวเตอร์
9.1 คอมพิวเตอร์
9.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
9.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา
9.4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9.5 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9.6 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
9.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9.8 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
9.9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9.10 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
9.11 ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
9.12 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร
1

2

รหัสวิชำ
23

50

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร

รหัสวิชำ

1

55

1

62

9. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
9.13 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
9.14 วิทยาการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

9.14 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
9.15 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
9.1 – 9.13
10. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
ปฐมวัย
10.๑ ปฐมวัย
10.2 อนุบาล
10.3 อนุบาลศึกษา
10.4 ปฐมวัยศึกษา
10.5 การปฐมวัย
10.6 การอนุบาล
10.7 การสอนปฐมวัย
10.8 การศึกษาปฐมวัย
10.9 การศึกษาอนุบาล
10.10 การปฐมวัยศึกษา
10.11 การอนุบาลศึกษา
10.12 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.13 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.14 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
10.15 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
10.1 – 10.13
๑1. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
แนะแนว
11.1 แนะแนว
11.2 จิตวิทยา
11.3 การแนะแนว

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก

จำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ
รับสมัคร

รหัสวิชำ

หมำยเหตุ

๑1. กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
แนะแนว (ต่อ)
11.4 จิตวิทยาสังคม
11.5 จิตวิทยาโรงเรียน
11.6 แนะแนวการศึกษา
11.7 จิตวิทยาการศึกษา
11.8 จิตวิทยาพัฒนาการ
11.9 จิตวิทยาการทดลอง
11.10 จิตวิทยาการแนะแนว
11.11 การศึกษาการแนะแนว
11.12 จิตวิทยาและการแนะแนว
11.13 จิตวิทยาให้บริการแนะแนว
11.14 จิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนว
11.15 การแนะแนวแลการให้
คาปรึกษา
11.16 จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
11.17 จิตวิทยากรให้บริการปรึกษา
และแนะแนว
11.18 วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง
11.19 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่
ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ
11.1 – 11.17
หมำยเหตุ
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย จึงให้ผู้สมัครแนบหลักฐำนหนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ในวันสมัครด้วย โดยสามารถสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง
รับรองก่อนวันที่ 6 กันยำยน 2554 (ระบบเดิม) URL http://qualification.otepc.go.th/ และ
รับรองหลังวันที่ 6 กันยำยน 2554 (ระบบใหม่) URL http://qualification60.otepc.go.th/
2. วิชาเอกตามข้อ 1 – ข้อ 11 ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันนาหลักฐานที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่าง
จากประกาศรับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปีต้องศึกษาเนื้อหา
วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครดาเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสาเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดง
หรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้
ในประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็น
รายวิชาว่ารายวิชาที่นามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับ
สมัคร
********************

แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2562
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

โดย
…………………………………….
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………………………………………….
โรงเรียน……………………………………………………
สพป. / สพม…………..

รหัสประจำตัวสอบ …………………
กลุ่มวิชำ……………………………
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี

-๒สมัครกลุ่มวิชำ……………………….…………..
รหัสประจำตัวสอบ
แบบรำยงำนประวัติและผลงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินตำมตัวชี้วัด
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กศจ.สิงห์บุรี)ปี พ.ศ. 2562
……………………………………..
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – ชื่อสกุล…………………………………………เลขประจาตัวประชาชน……………..…………………
2. วัน เดือน ปีเกิด………………อายุ……….ปี………เดือน ภูมิลาเนา อาเภอ……………จังหวัด…….…
3. ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง……………………………ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ………………………………..
โรงเรียน………………………………………อาเภอ……………………………..สพป./สพม………….………
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงำน
1. คุณวุฒิกำรศึกษำ (5 คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
 ระดับปริญญาโทขึ้นไป ชื่อวุฒิ………………………………….วิชาเอก…………………… (๕ คะแนน)
 ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต ชื่อวุฒิ……………………วิชาเอก…………………… (๔ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
2. ระยะเวลำปฏิบัตกิ ำรสอน (10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ที่ระบุตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปี
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ
 ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
(๑๐ คะแนน)
 ระยะเวลา 11 ปี
(๙ คะแนน)
 ระยะเวลา 1๐ ปี
(๘ คะแนน)
 ระยะเวลา ๙ ปี
(๗ คะแนน)
 ระยะเวลา ๘ ปี
(๖ คะแนน)
 ระยะเวลา ๗ ปี
(๕ คะแนน)
 ระยะเวลา ๖ ปี
(๔ คะแนน)
 ระยะเวลา ๕ ปี
(๓ คะแนน)
 ระยะเวลา ๔ ปี
(๒ คะแนน)
 ระยะเวลา ๓ ปี
(๑ คะแนน)
รายละเอียดดังบัญชีงบหน้าระยะเวลาการปฏิบัติการสอน
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)

-๓3. สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งหรือสัญญาจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ปัจจุบัน โดยคาสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
 ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
(๕ คะแนน)
 ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
(๔ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
4. ภูมิลำเนำของผู้สมัคร (5 คะแนน) พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
(๕ คะแนน)
 ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
(2 คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
5. ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน (5 คะแนน) ภาระงานการสอน หมายถึง จานวนชั่วโมงหรือ
คาบที่ปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน
ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบตารางสอน ซึ่งผู้อานวยการสถานศึกษา
รับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป (๕ คะแนน)
 ภาระงานการสอน 12 – 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ (๓ คะแนน)
 ภาระงานการสอน 5 – 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ (๑ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
6. กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะทำงำน (5 คะแนน) พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง
หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือคณะทางานที่สูงสุด
เพียงระดับเดียว จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ
หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 ๒. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด
หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทางาน ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)

-๔7. ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน (5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น
ของผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่ได้รับรางวัลสูงสุด
เพียงระดับเดียว โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
8. ผลงำนที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น
ของผู้สมัครที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง (ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน)
 ๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๕ คะแนน)
 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๔ คะแนน)
 ๓. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือต่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
(๓ คะแนน)
(เอกสารประกอบหน้า…………………….)
9. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ประเมินโดยทำงลับ (5 คะแนน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จะดาเนินการประเมินทางลับ (เอกสารแนบท้ายประกาศ
กศจ.สิงห์บุรี)
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและ
เอกสารที่นาเสนอไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่เรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

หมำยเหตุ

ขอรับรองว่าข้อมูลของ…………………………………………………………เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………
(........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………..
ให้จัดทา จานวน ๓ ชุด

บัญชีงบหน้ำระยะเวลำกำรปฏิบัติกำรสอน
ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดสิงห์บุรี
***********************
ชื่อ – สกุล .......................................... ตาแหน่ง ( ) ครูอัตราจ้าง ( ) ลูกจ้างชั่วคราว ( ) พนักงานราชการ
โรงเรียน.............................................. อาเภอ........................... สังกัด สพป/สพม.......................... เขต ..........
ระยะเวลาปฏิบัติงาน รวมอายุ ผู้บริหารสถานศึกษา
ปีที่ ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน
ลงนามรับรอง
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ การปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................... ผู้สมัคร
(....................................................)
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการปฏิบัติงานหลายแห่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่เกี่ยวข้องรับรองระยะเวลา
การปฏิบัติงานสอนหรือระยะเวลาการจ้าง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ลงนามรับรองจะต้องรับผิดชอบต่อการรับรองตามความเป็นจริง

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกรณีจ้ำงจำกเงินรำยได้ของสถำนศึกษำ

ที่.........../25๖2

โรงเรียน.................................................
ที่อยู่........................................................
................................................................

ข้าพเจ้า ..................................................... ตาแหน่ง .............................................................................
โรงเรียน ..................................................................อาเภอ.................................. สังกัด.......................................
รับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................วุฒ.ิ .............................................
วิชาเอก............................................................... ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจากเงินรายได้
ของสถานศึกษา (หมายถึงเงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน จากการให้บริการ การลงทุน
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่น ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น)
โรงเรียน......................................................................................... อาเภอ...........................................................
สังกัด สพป./สพม. ........................................................ตั้งแต่วันที่...........เดือน..............................พ.ศ..............
ถึงวันที่......เดือน...................พ.ศ. ............รวมทั้งสิ้น........ปี.......เดือน.......วัน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ.........................

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
หมำยเหตุ ให้แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่สถานศึกษา
ได้รับไว้โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด เช่น สาเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามที่ทางราชการกาหนด และสาเนาทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1X1.5 นิ้ว

ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้าเงินเขียนด้วยตัวบรรจง

เลขประจำตัวผู้สมัคร………………….…
สำขำวิชำเอก..........................................
วันที่..........เดือน....กรกฎำคม.....พ.ศ. 2562

ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปี พ.ศ. 2562 (กศจ.สิงห์บุร)ี
......................................
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว..................................................นามสกุล........................................
มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มคี วามจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเอก................................................จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ-ชื่อสกุล...............................................................เชื้อชาติ.........สัญชาติ........ศาสนา..............
อายุ..............ปี.............เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) เกิดวันที่..............เดือน...............................พ.ศ................................
เลขประจาตัวประชาชน
ออกให้โดย.............................................
วันออกบัตร......................................................................วันหมดอายุ..........................................................................
2.สาเร็จการศึกษา ระดับ ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก หลักสูตร...........ปี
สาขาวิชาเอก...........................................................อักษรย่อวุฒิการศึกษา...............................จากสถาบันการศึกษา
.................................................................................เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .........................
ผลการเรียนโดยเฉลีย่ .......................
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย..................................................แขวง/
ตาบล..........................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน...............................) (มือถือ..............................................)
4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ทะเบียนบ้าน เลขที่.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย......................แขวง/
ตาบล..........................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................หมายเลข
โทรศัพท์ (บ้าน...............................) (มือถือ..............................................)
5. ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย
( ) สาเนาปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูลาเนาและมีชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จานวน 1 ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไว้ในคราวเดียวกัน
และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป
/ ( ) ใบรับรอง...

-2( ) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
( ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบตั ิงานตามแบบที่กาหนด
จานวน 1
( ) ตารางสอนของผู้สมัคร ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
จานวน 1
( ) สาเนาคาสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี จานวน 1
( ) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ……………..
( ) แบบรายงานประวัตแิ ละผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด
จานวน 3

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ขอรับรองว่าข้อมูล และสาเนาเอกสารทุกฉบับได้ถ่ายจากต้นฉบับจริงและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ (ยกเว้น
ใบรับรองแพทย์เป็นฉบับจริง) ดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ. ............
…………………………………………………………………...............................................................................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
บันทึกเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นการเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่า
( ) ถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร
( ) ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก(ระบุ)......................................
.....................................................................................
.....................................................................................

บันทึกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครตามเอกสารหลักฐาน
แนบท้ายใบสมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) ตรงตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก (ระบุ)................................
..........................................................................................
..........................................................................................

(ลงชื่อ).....................................ผู้รบั สมัคร
(.................................................)
............./..................../............

(ลงชื่อ)................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.................................................)
............./..................../............

