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กาหนดการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่ยยโโรงเรยยนหัยหนโสังกัดสานักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษา เขตโ10
เพื่อไปช่ยยปฏบัตหน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยล ในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์
.........................................
ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัตและประสบการณ์
ยัน/เยลา

รายการคัดเลือก

ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑2.๐๐ น.

-โประเมนประยัตและประสบการณ์
-โสอบข้อเขยยนแบบปรนัย
๑) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
๒) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
(๑๐๐โคะแนน)
๒๕ คะแนน
๗๕ คะแนน
(๓๐ คะแนน)
(๔๕ คะแนน)

ภาคโขโคยามรู้คยามสามารถเกย่ยยกับการสอนโ
ยัน/เยลา
ระหย่างยันทย่โ๑๓โ–โ๑๖โมถุนายนโ๒๕๖๒
เยลาโ๐๙.๐๐โ–โ๑๖.๓๐โน.โ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน

รายการประเมน

สอบสอน (ปฏิบัติการสอนจริง)

คะแนนเต็ม
(๗๐โคะแนน)

หมายเหตุ

๗0 คะแนน

ภาคโคโคยามเหมาะสมกับตาแหน่งและยชาชยพโ
ยัน/เยลา
ระหย่างยันทย่โ๑๓โ–โ๑๖โมถุนายนโโ๒๕๖๒
เยลาโ๐๙.๐๐โ–โ๑๖.๓๐โน.โ
ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ

รายการประเมน

สัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
(๓๐โคะแนน)

๓๐ คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอยยดกลุ่มยชาโหรือทางโหรือสาขายชาเอกโ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโ
ตาแหน่งครูผู้ช่ยยโโรงเรยยนหัยหนโสังกัดสานักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ10โ
เพื่อไปช่ยยปฏบัตหน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์
โ(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธการจังหยัดประจยบคยรยขันธ์โลงยันทย่โ๑๓โโพฤษภาคมโพ.ศ.โ๒๕๖๒)
...........................................

๑. กลุ่มยชาโหรือทางโหรือสาขายชาเอกทย่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑0

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

จานวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร

รหัสวิชา

หมายเหตุ

อนุบาล/ปฐมวัย
2
๑1
ภาษาไทย
5
12
คณิตศาสตร์
5
13
วิทยาศาสตร์
5
14
ภาษาอังกฤษ
5
15
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
16
สุขศึกษา
2
17
ทัศนศิลป์
1
18
นาฏศิลป์
1
19
คหกรรม
2
20
รยม
30
๒.รายละเอยยดกลุ่มยชาโหรือทางโหรือสาขายชาเอกโ
โโโ1)โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกอนุบาล/ปฐมยัย จานยนโ๒โอัตรา
1.1) ปฐมวัยศึกษา
1.2) การศึกษาปฐมวัย
1.3) อนุบาลศึกษา
1.4) อนุบาล
1.5) การอนุบาลศึกษา
1.6) การปฐมวัยศึกษา
1.7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑.1) – ๑.6)
๒)โกลุ่มยชาโหรือทางโหรือสาขายชาเอกภาษาไทย โ
๒.1) ภาษาไทย
๒.2) การสอนภาษาไทย
๒.3) วิธีการสอนภาษาไทย
๒.4) ภาษาและวรรณคดีไทย
๒.5) ไทยคดีศึกษา
๒.6) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒.7) วรรณคดีไทย
/ ๒.8) ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

๒
๒.8) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๒.๙) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๒.10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๒.1) – ๒.9)
๓) กลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกคณตศาสตร์
๓.1) คณิตศาสตร์
๓.2) การสอนคณิตศาสตร์
๓.3) คณิตศาสตร์ศึกษา
๓.4) การศึกษาคณิตศาสตร์
๓.5) คณิตศาสตร์ประยุกต์
๓.6) สถิติ
๓.7) สถิติประยุกต์
๓.8) คณิต – เคมี
๓.9) คณิต – ฟิสิกส์
๓.10) สถิติคณิตศาสตร์
๓.11) คณิตศาสตร์สถิติ
๓.12) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
๓.13) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
๓.14) คณิตศาสตร์ศึกษา
๓.15) การศึกษาคณิตศาสตร์
๓.16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
๓.17) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๓.1 – ๓.16
โโโโโ๔)โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกยทยาศาสตร์
๔.๑) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔.๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา
๔.3) การศึกษาวิทยาศาสตร์
๔.4) การสอนวิทยาศาสตร์
๔.5) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๔.6) วิทยาศาสตร์ – เคมี
๔.7) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
๔.8) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
๔.9) วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ
๔.๑๐) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๔.1) – ๔.๙)
โโโโโ๕) กลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกภาษาอังกฤษ
๕.1) ภาษาอังกฤษ
๕.2) การสอนภาษาอังกฤษ
๕.3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๕.4) วรรณคดีอังกฤษ
๕.5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
/ ๕.6) การสอนภาษาอังกฤษ...

๓
๕.6) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
๕.7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๕.8) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
๕.9) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๕.10) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๕.11) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
๕.12) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๕.13) ภาษาอังกฤษศึกษา
๕.14) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร
๕.15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๕.16) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
๕.17) อังกฤษธุรกิจ
๕.18) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๕.1) – ๕.17)
โโโโโ๖)โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกสังคมศึกษาโโศาสนาโและยัฒนธรรมโ
๖.1) สังคมศึกษา
๖.2) การสอนสังคมศึกษา
๖.3) ประวัติศาสตร์
๖.4) ภูมิศาสตร์
๖.5) สังคมวิทยา
๖.6) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 4.1 – 4.5
๗.โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกสุขศึกษา
๗.๑) สุขศึกษา
๗.๒) สุขศึกษาและพลศึกษา
๗.๓) การสอนสุขศึกษา
๗.๔) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๗.๕) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
โโโโโโโโโโ๗.๖)โโสาขายชาเอกในแบบเอกคู่ทย่มยยชาใดยชาหนึ่งหรือยชาคู่ตรงตามชื่อสาขายชาเอกตามข้อโ๗.1)โ–โ๗.๕)
๘.โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกทัศนศลป์
๘.๑) ทัศนศิลป์
๘.๒) วิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์
๘.๓) ทัศนศิลป์ศึกษา
๘.๔) ออกแบบทัศนศิลป์
๘.๕) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๘.๑) – ๘.๔)
๙.โกลุม่ ยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกนาฏศลป์
๙.๑) นาฏศิลป์
๙.๒) นาฏศิลป์ไทย
๙.๓) นาฏศิลป์สากล
/๙.๔) นาฏศิลป์และการละคร ...

๔
๙.๔) นาฏศิลป์และการละคร
๙.๕) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
๙.๖) นาฏยศิลป์
๙.๗) นาฏศิลป์ศึกษา
๙.๘) นฤมิตศิลป์
๙.๙) นาฏยศาสตร์
๙.10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๙.1) – ๙.๙)
10.โกลุ่มยชาหรือทางหรือสาขายชาเอกคหกรรม
๑๐.๑) คหกรรม
๑๐.๒) คหกรรมศาสตร์
๑๐.๓) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
๑๐.๔) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า)
๑๐.๕) คหกรรมทั่วไป
๑๐.๖) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
๑๐.๗) คหกรรมศิลป์
๑๐.๘) คหกรรมศาสตร์(ศิลปะประดิษฐ์)
๑๐.๙) คหกรรมศาสตร์(อาหารโภชนาการศิลปะประดิษฐ์)
๑๐.๑๐) คหกรรมศึกษา - อาหารและโภชนาการ
๑๐.๑๑) อาหารและโภชนาการ
๑๐.๑๒) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
๑๐.๑๓) โภชนาการชุมชน
๑๐.๑๔) วิทยาศาสตร์การอาหาร
๑๐.๑๕) เทคโนโลยีการอาหาร
๑๐.๑๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑๐.๑๗) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
๑๐.๑๘) โภชนาวิทยา
๑๐.๑๙) โภชนาศาสตร์
๑๐.๒0) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑๐.1) – ๑๐.๑๙)

หลักสูตรคัดเลือกและยธยการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโตาแหน่งครูผู้ช่ยย
โรงเรยยนหัยหนโสังกัดสานักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ10โ
เพื่อไปช่ยยปฏบัตหน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์
(คะแนนเต็มโ200โคะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธการจังหยัดประจยบคยรยขันธ์โลงยันทย่โ๑๓โพฤษภาคมโพ.ศ.๒๕๖๒)
________________________________
ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัตและประสบการณ์โ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.โคยามรู้คยามสามารถโโดยวิธีสอบข้อเขียนโแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ดังนี้โ
๑.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประกอบด้วย
เรื่องต่อไปนี้
๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๒) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๔) การพัฒนาผู้เรียน
๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน
6) การวิจัยทางการศึกษา
7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
2.โประยัตและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ดังนี้
โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและนามายื่นในวันสมัคร
ภาคโขโคยามรู้คยามสามารถเกย่ยยกับการสอน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) โดยวิธีสอบสอน พิจารณาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แล้วแต่กรณี ที่ผู้สมัครได้จัดทามายื่นในวันสมัครและวิธีการสอน ตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กาหนด
ภาคโคโคยามเหมาะสมกับตาแหน่งและยชาชยพ โ(คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ และการมี
จิตอาสา

๒
ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัตและประสบการณ์โ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
.................................................

1.โคยามรู้คยามสามารถโโดยวิธีสอบข้อเขียนโแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ดังนี้โ
๑.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้
๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๒) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๔) การพัฒนาผู้เรียน
๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน
6) การวิจัยทางการศึกษา
7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
2.โประยัตและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยวิธีการประเมินประวัติและประสบการณ์จากเอกสาร
หลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและนามายื่นในวันสมัคร จากองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและ
ประสบการณ์ ดังนี้
ทย่
องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด
ค่าคะแนน
กรอบการพจารณา
1 คุณยุฒการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร)
1. ระดับปริญญาเอก
๒. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี

(10คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง
10 คะแนน เพียงระดับเดียว
9 คะแนน

๑. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.2๕ - 3.7๔

8 คะแนน
(10
พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
คะแนน)
10 คะแนน ระดับปริญญาตรี
9 คะแนน

๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0๐ - 3.2๔

8 คะแนน

4. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 – ๒.๙๙

7 คะแนน

2 ผลการเรยยนตลอดหลักสูตร

3 ประสบการณ์การสอน/ฝึกสอน

(5 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารที่สถานศึกษาออกให้

1. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี

5 คะแนน

โดยผู้อานวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง

2. มีประสบการณ์การสอน 1 - 2 ปี
3. มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 1 ปี หรือ
มีประสบการณ์ฝึกสอน ๑ ปี

4 คะแนน

หรือเอกสารที่สถาบันอุดมศึกษาออกให้

3 คะแนน

หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

๓
ภาคโขโคยามรู้โคยามสามารถเกย่ยยกับการสอนโ(คะแนนเต็มโ๗๐โคะแนน)
..................................................
โดยยธยการสอบสอนโ พิจารณาองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ทย่

องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด

1 แผนการจัดการเรยยนรู้

ค่าคะแนน

กรอบการพจารณา

(10 คะแนน) พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้

/แผนการจัดประสบการณ์การเรยยนรู้
/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้เวลา
(ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร)
๓๐ นาที
2 การจัดกจกรรมการเรยยนการสอน
(50 คะแนน) พิจารณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขณะปฏิบัติการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดทา
ที่ครอบคลุมตามแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ แล้วแต่กรณี
3 บุคลกภาพคยามเป็นครู

(10 คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกภาพในขณะปฏิบัติการสอน

๔
ภาคโคโคยามเหมาะสมกับตาแหน่งและยชาชยพโ(คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน)
...............................
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ทย่
1

องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด
ประยัตส่ยนตัย

ค่าคะแนน
กรอบการพจารณา
5 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว

2

บุคลกภาพโท่ยงทยยาจา

5 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร

3

ยุฒภายะทางอารมณ์

5 คะแนน พิจารณาจากปฏิกิริยาการโต้ตอบคาถาม

4

การมยปฏภาณไหยพรบ

5 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม

5

คยามคดรเร่มสร้างสรรค์ เจตคตโและ
อุดมการณ์

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
5 คะแนน พิจารณาจากหลักคิด เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู

6

การมยจตอาสา

5 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมนประยัตและประสบการณ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่ยยโไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรยยนหัยหนโสังกัดสานักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ๑๐โ
เพื่อไปช่ยยปฏบัตหน้าทย่สอนในโโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์
โ
องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด
ทย่
1 คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร)
 1. ระดับปริญญาเอก
 ๒.ระดับปริญญาโท
 ๓. ระดับปริญญาตรี
2 ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป
 ๒. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๗๔
 ๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ – ๓.๒๔
 ๔. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๗๕ – ๒.๙๙
๓ ประสบการณ์การสอน/ฝึกสอน
 1. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า ๒ ปี
 2. มีประสบการณ์การสอน ๑ - ๒ ปี
 ๓.มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า ๑ ปี หรือมี
ประสบการณ์ฝึกสอน ๑ ปี

ค่าคะแนน

เอกสารหลักฐาน
(แนบสาเนาเอกสาร)

(๑๐ คะแนน)
๑๐ คะแนน
๙ คะแนน
๘ คะแนน
(10 คะแนน)

10 คะแนน
๙ คะแนน
๘ คะแนน
๗ คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(.................................................)
วันที่................เดือน.................................พ.ศ............

หมายเหตุ

