
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

………………………………………………… 
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   อ าเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี   เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่งครูผู้สอน  จ านวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัย
อ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว 
และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป  ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ด่วนท่ีสุด  
ศธ ๐๔๐๗๗/๓๐๑๓ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 ช่ือต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 สาขาวิชาเอก  วิชาสังคมศึกษา หรือวิชาทางการศึกษาท่ัวไป (ทุกวิชาเอก) 
 จ านวน 1 อัตรา 
 ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,440  บาท   ค่าครองชีพ  6,660  บาท รวมเป็น  15,000  บาท  และ
ค่าประกันสังคม  750  บาท 
 
  

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 



บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองสิทธิในการ
ปฏิบัติการสอน 

2.10 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.  
ก าหนด 

 
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช   

 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มา
ยื่นด้วย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ถ้าจบสาขาทางด้านสังคมศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอน
นักเรียนระดับประถมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - มีทักษะ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 
(วัดโพธิ์องบน)  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี    ต้ังแต่วันท่ี  22 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 28  มิถุนายน 2563   
เวลา  9.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-583-9127  

 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับ 

จริง   จ านวน  1  ฉบับ 
4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 

  4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ  
  4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว     จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.7  ใบรับรองแพทย์          จ านวน  1  ฉบับ 

 5. การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์

ไว้ในใบสมัคร 
  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 



 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันท่ี 29 มิถุนายน  2563 ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 
(วัดโพธิ์ทองบน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ รายละเอียดของหลักสูตรในการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี  30  มิถุนายน  2563 
09.00 น.  เป็นต้นไป 

1.ประเมินความเหมาะสม(สอบ
สัมภาษณ์) 
 

50  

วันท่ี  30  มิถุนายน  2563 
11.00 – 12.00 น. 

2.สอบปฏิบัติ(สอบทักษะการสอน
และทักษะคอมพิวเตอร์) 

50  

คะแนนรวม 100  
 
 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  สถานท่ีสอบคัดเลือก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  จะด าเนินการสอบคัดเลือก(สอบ
สัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับทักษะการสอนและทักษะคอมพิวเตอร์)  ในวันท่ี  30 มิถุนายน  2563  เวลา  
09.00 น.  เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ. ห้องประชุมไทยรัฐ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)    
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

9. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ในวันท่ี  30 มิถุนายน  2563   ท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน)   รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกนิ  
2 ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   



 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี ้  
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

          10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ  ด าเนินการท า
สัญญาจ้างในวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมไทยรัฐ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์
ทองบน) และเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 1  กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
  10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
  10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 
   
  10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2563          
 
 
 

                                                             (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

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

วันท่ี 15 มิถุนายน – 21 มิถุนายน  2563 ประกาศรับสมัคร 

วันท่ี 22 มิถุนายน – 28  กุมภาพันธ์ 2563 
รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.00 น.)  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 



วันท่ี 29 มิถุนายน  2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 

วันท่ี 30 มิถุนายน  2563 ด าเนินการสอบคัดเลือก 

วันท่ี 30 มิถุนายน  2563 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 รายงานตัว ท าสัญญา เริ่มปฏิบัติงาน 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับท่ี................................... 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน)  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
...................................................................... 

 

 



1.    ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
2.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
3.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
4.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
5.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
6.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................       
7.  ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................ 
8. สถานภาพ     โสด              สมรส               หม้าย                   หย่า 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
 

    ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร-ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน   
    ส าเนาบัตรประชาชน       ใบรับรองแพทย์ 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    ใบเปล่ียนช่ือ / นามสกุล (ถ้ามี)   
    อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 
 

10.    ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความไม่เป็นจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ ท้ังส้ินในการคัดเลือก 
 

      (ลายมือช่ือ)......................................................ผู้สมัครสอบ 
          (....................................................) 
                              วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
      (...........................................................) 

วันท่ี .......... เดือน ............................................พ.ศ. 2563 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
 

  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.......................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
      (.....................................................) 
วันท่ี .......... เดือน ............................................พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน งบ อบจ. 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) 
........................ 

 
1. การประเมินความเหมาะสม(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
 
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 

และประวัติการศึกษา 
2 การประกอบคุณความดี 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์ การประกอบคุณงาม 

ความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 

การส่ือสาร มนุษยสัมพันธ ์
4 เจตคติและอุดมการณ์ 5 คะแนน พิจารณาจากความคิดเห็น ความสนใจ เจตคติ 

อุดมการณ์ท่ีมีต่อวิชาชีพ 
5 การมีปฏิภาณไหวพริบและแฟ้ม

สะสมงาน 
15 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 

โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้ปัญหานั้น 
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 
2. การสอบปฏิบัติ(ทักษะการสอนและทักษะคอมพิวเตอร์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
 - ทักษะการสอน/สาธิตการสอน  ค่าคะแนน  30  คะแนน 

- ทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ค่าคะแนน  20  คะแนน 
  
 
 
 
 
 



 


