
 

 

 

 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
            เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์  
                    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   
       
         

---------------------------------   
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานเทคนิค  ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์   
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕47
เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  ก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 100.8.5/120 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 
เรื่องการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) หนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629  ลงวันที่ 28 กันยายน  
2559  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  511/2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน   
25559  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560                  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
  ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์    
  กลุ่มงาน  งานเทคนิค 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 1.1 เป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิคซ่ึงต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษา 
          ในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้และทักษะเฉพาะ 
          ของบุคคลซึ่งได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเป็นการเฉพาะ 
 1.2 มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
 1.3 มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้น ๆ 

2. อัตราค่าจ้าง 
  พนักงานราชการ   ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์  13,800 บาท/เดือน 

3. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ 2563 (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
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4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
   (1) มีสัญญาชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ก าหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้าคัดเลือกได้  ทั้งนี้               
ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตาม
ความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 4.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
  2. มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 

5. การรับสมัคร 
  5.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 5  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 11 - 
20 เมษายน  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 
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 5.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร 
  (1 ) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)       
(พร้อมฉบับจริง)  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2561 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน 1 ฉบับ 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ) (พร้อมฉบับจริง) จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน                 
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่  20 เมษายน  2561)  จ านวน  3  รูป  
  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง)  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่า
ไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  จ านวน   1   ฉบับ 
  (6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล               
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 5.3  เงื่อนไขการสมัคร 
  (1) ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ และส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงชื่อก ากับ 
  (2) ผู้สมัครจะต้องน าหลักฐานมาให้ครบในวันยื่นใบสมัคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 22 จะไม่รับเอกสารใบสมัครหากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ 
  (3) ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไมสมบูรณ์  
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ หรือแนบหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า หรือไม่ได้ยื่น
ภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จะไม่รับพิจารณา 
  (4) ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน  ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ สมัครสอบได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
ไม่ได้ทั้งสิ้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 22 ทราบ 
  (5)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 5.4  ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  200 บาท ( - สองร้อยบาทถ้วน - )   
  ทั้งนี้  เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้             
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก 
โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิเข้าคัดเลือก
ครั้งใหม่  โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

ภายในวันที่  25 เมษายน 2561  โดยจะประกาศทางเว็บไซต์   http://www.secondary22.go.th 
และปิดประกาศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 
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7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  และประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

8.  การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จะประกาศผลกาคัดเลือก ภายในวันที่  1 

พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์  http://www.secondary22.go.th  และปิดประกาศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   
 8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   

9. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
           บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      9.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
      9.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
      9.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง  
      9.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
      9.5 หากมีการจัดให้มีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

9.  การจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9.1 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือก 
และขึ้นบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี  ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัว             
ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับที่ที่ได้รับการจ้างเป็นรายบุคคล ด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของ
ไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง  ทั้งนี้  ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็น
ลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการท า       
สัญญาจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพ่ือท า
สัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดในภายหลังมิได้ 
  9.2 การจ้างพนักงานราชการดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการ 
  9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างเป็นพนักงานราชการ 
หรือเลิกจ้าง แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 ทั้งนี้  การคัดเลือกพนักงานราชการในครั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
มีจุดประสงค์ที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม เสมือนหนึ่งเป็นข้าราชการ   ดังนั้น 
หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก  โดยเรียกร้องค่าตอบแทนหรือไม่ก็ดี   
อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ให้ตระหนักว่าเป็นการหลอกลวงและภายหลังหากทราบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด
เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว  ทางราชการอาจงดหรือเลิกจ้าง และจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ
มิได้ และหากมีปัญหาจากการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 เป็นผู้วินิจฉัย หรือชี้ขาด ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่    5   เมษายน  พ.ศ. 2561 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ลงวันที่  5  เมษายน พ.ศ. 2561) 

 

----------------------------------   
 

การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่  5   เมษายน   2561 

รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่  11 – 20  เมษายน  2561   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่   25  เมษายน  2561 

ด าเนินการคัดเลือก 
 

ภาค  ก   ความรู้ความสามารถทั่วไป  
            (สอบข้อเขียน)  เวลา  09.00 – 11.00  น. วันที่  28  เมษายน  2561 
ภาค  ข   ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   

            (สอบปฏิบัติ)  เวลา  13.00 – 14.00 น.   

ภาค  ค   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)              วันที่  29  เมษายน  2561 

             เวลา  09.00 – 12.00 o.  

ประกาศผลการสรรหา ภายในวันอังคารที่  30 เมษายน 2561 

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ภายในวันที่  1 พฤษภาคม  2561 
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หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ลงวันที่   5   เมษายน 2561) 

 
ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนน 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1 หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 4. การพัฒนาผู้เรียน 
 5. การบริหารการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 6. วิจัยทางการศึกษา 
 7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ  ให้ทดสอบโดยวิธีการดังนี้ 
 1. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการ Lab วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา (50 คะแนน) 
 2. สอบปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (50 คะแนน) 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่อไปนี้ 
 1. ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจคติและอุดมการณ์ 
 
 
 
 
 


