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ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายวิชาการ 

 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุ  
เป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
โรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้  

๑. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๒. อัตราเงินเดือน 
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๖,๕๐๐ บาท  (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  

อัตราเงินเดือน ๑๗,๓๐๐ บาท  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  

๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียนจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ  

๑๓ แห่งระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค

การเมือง  
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ในลักษณะ

เดียวกันกับการพักราชการหรือพักงาน  
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงาน

ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๑๐) ไม่เป็นผู้มีประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม  
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในโรงเรียน  

๔. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  
๔.๑ ค่าครองชีพ (ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด)  
๔.๒ ค่าผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด)  
๔.๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
๔.๔ ประกันสุขภาพกลุ่ม  
๔.๕ ประกันสังคม 

๕. วิธีการสมัคร  
๕.๑ ส ่งใบสม ัครและหล ักฐานต ่าง ๆ ทางไปรษณีย ์ด ่วนพ ิ เศษ ( EMS) ถ ึงสำน ักงาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารเรียนรวม ๓ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓00 บาท ด้วยวิธีการ
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง ชื่อบัญชี รร.สาธิต ม.ทักษิณ  
เลขที่บัญชี ๔๒๖-๐-๖๙๘๕๐-๘ และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย
ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ หรือ  

๕.๒ สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th หรือ http://satit.tsu.ac.th 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง ชื่อบัญชี รร.สาธิต ม.ทักษิณ เลขที่บัญชี ๔๒๖-๐-๖๙๘๕๐๘ ทั้งนี้ 
โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื ่น ๆ ในระบบ
ออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔  

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔  
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๗. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
๗.๑ ใบสม ัครตามแบบของโรงเร ียน สามารถ Download ได ้ท ี ่  www.tsu.ac.th หรือ 

http://satit.tsu.ac.th  
๗.๒ หลักฐานการศึกษา 

- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ฉบับ 

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ฉบับ  
๗.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ  
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ  
7.๕ สำเนาหนังสือรับรองวิชาชีพครูจากคุรุสภา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๗.๖ สำเนาหลักฐานอื ่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ  
๗.๗ สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. (ถ้ามี)  
๗.8 สำเนาหลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)  
7.๙ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

ทั ้งนี้ ผู ้สมัครต้องลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตาม (๒)  - (8) และตรวจสอบ 
ด้วยตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู ้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน และโรงเรียนจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน 

รายชื่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการสอบแข่งข ัน  จะประกาศให้ทราบในวันที ่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ทางเว ็บไซต ์ www.tsu.ac.th และ http://satit.tsu.ac.th หร ือสอบถามรายละเอ ียดได ้ท ี ่ โรงเร ียนสาธิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 0-๗๔๖๐-๔๖๖๗ หรือ o๙-๐๒๒๗-๓๑๕๖  

๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบแข่งขัน 
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
ปรากฎรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๑๑. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และจะต้องสอบผ่าน  
ภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาค  
ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และจะต้องสอบผ่านภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน 

 

http://satit.tsu.ac.th/
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กรณีที่มีผู ้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู ้ที ่ผ่านการสอบแข่งขันที่ได้คะแนนภาค  
การสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังคงมีผู้ผ่าน
ภาคการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคการสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังคงมีผู้ผ่าน 
ภาคการสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคการสอบ
ความรู ้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู ้ที ่อยู ่ในลำดับที ่สูงกว่า  หากยังคงมีผู ้ผ่านภาคการสอบความรู้
ความสามารถทั่วไปได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

การจ้างและแต่งตั ้งผู ้ผ ่านการสอบแข่งขัน จะจ้างและแต่งตั ้งตามลำดับที ่ในบัญชีผู ้ผ ่านการ 
สอบแข่งขัน 

๑๒. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานโรงเรียน 

ผู้ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณกำหนด และการจ้างครั้งแรกกำหนดระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน เพื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ และหากการทดลองปฏิบัติหน้าที่มีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำโรงเรียนกำหนด จะได้รับการทำสัญญาจ้างระยะแรกมี
กำหนดเวลา ๑ ปี 

หมายเหตุ ผู ้ที ่ผ ่านการสอบแข่งขันจะต้องนำใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และผลการตรวจจิตวิทยา โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง มายื่นในวันที่ทำสัญญาจ้าง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ)  
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
        รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
กำหนดวันเวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขันพนักงานโรงเรียน 

 

ตำแหน่ง  ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน   ๑   อัตรา 

อัตราเงินเดือน   ๑๖,๕๐๐ บาท (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  
๑๗,๓๐๐ บาท (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศึกษา เท่านั้น  
๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
๓. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒.๒๕  
๔. ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. สามารถยื่นหนังสือรับรองการสอบ

ผ่านได้ โดยไม่ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  
๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
6. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน

พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  (๑) สร้างและ/หรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
(๒) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ

คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร  
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
(๔) สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับกิจกรรม 

การเรียนรู้  
(๕) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  
(6) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์และ/หรือวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน 
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๒. ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน  
(1) สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน

เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความ
ปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู ้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับผู้เร ียน
รายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  

(๓) อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี  
(๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา เพื่อใช้ในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
(๑) จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
(๒) มีส่วนร่วมและ/หรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(๓) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

วิธีการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

วิธีการสอบแข่งขัน 
วันเวลาและสถานที่วิธีการ

สอบแข่งขัน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 

โดยการทดสอบความร ู ้ทางด ้านภาษาไทย  ภาษาอ ังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน 

สอบว ันท ี ่  7  พฤษภาคม 
2564 ณ มหาว ิทยาล ัย
ท ักษ ิณ ว ิทยาเขตสงขลา 
และจะประกาศสถานที่สอบ 
เ วลาสอบให ้ทราบในว ัน
ประกาศรายช ื ่ อผ ู ้ ม ีส ิทธ ิ ์ 
เข้ารับการสอบแข่งขัน  

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบการสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
- โดยการเตรียมแผนการสอนมานำเสนอ ๑ คาบเรียน (คาบเรียน

ละ ๔๕ นาที) 
- ทดสอบการสอนหัวข ้อการแก้ป ัญหาเศรษฐกิจไทยในยุค  

Covid-19 ระยะเวลาการสอบ ๑๕ นาที / คน 
๓. ภาคการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน) 

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 (ตัวจริง) ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564       
ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และพร้อมปฏิบัติงาน ณ วันดังกล่าวข้างต้น หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์และจะดำเนินการเรียกบญัชี
รายชื่อสำรองในลำดับถัดไป  


