
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

  

ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะด าเนินการรับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อจ้างครูอัตราจ้าง
ระดับปฐมวัย ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไปรณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล  า (ตชด.) 

อาศัยอ านาจตามหนัง สือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด                
ท่ี  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๒๒  ลงวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว                  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 

๑.๑ ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต      
โรงเรียนชุมชนทมป่ำข่ำ อ ำเภอโนนสะอำด กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไปรณีย์ไทย 
บ้านห้วยหมากหล  า (ตชด.) 
  ๑.๒ รับเงินอัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท   
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนใน
วันสมัคร ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
  (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด               
ในกฎ ก.ค.ศ. 
  (๖) ไม่ เป็น ผู้อยู่ ในระหว่างถูก ส่ังพักราชการ ถูก ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็น..... 

 



 

 
-๒- 

  (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก .ค.ศ.ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้เท่านั้น 

(๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 

๒.๓ พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าเข้ารับการคัดเลือกตามนัยหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความใน   
ข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
http://www.udesa๒.go.th/udon๒ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง                   
วันอังคำรที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)    

๔. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นประกอบกับใบสมัครในวันสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนและ 
ถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
  (๒) ปริญญาบัตรฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ หรือ 

(๓) หนังสือ..... 
 

http://www.udesa2.go.th/udon2


 

-๓- 
  (๓) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคุณวุฒิท่ีระบุว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้วฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา (ถ้าม)ี  จ านวน ๑ ฉบับ 

(๕) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีสมัครสอบฉบับจริง        
พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗) ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
(๘) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ียังไม่ 

หมดอายุ หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ   
(9) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐและออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวัน 

สมัครซึ่งต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ         
(๑๐) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง      

พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
เอกสำรตำมข้อ (๒) –  (๑๐) ให้น ำฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วยและส ำเนำ 

เอกสำรทุกฉบับ   ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกสรรรายใดยื่นหลักฐานการสมัครไม่ครบตามประกาศนี้ เจ้าหน้าท่ีรับสมัครมีสิทธิท่ีจะไม่รับสมัครราย
นั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 

๕. กำรยื่นใบสมัคร 
(๑) ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่ำนั้น และจะต้องกรอก 

รายละเอียดในใบสมัครพร้อมหลักฐานตามท่ีก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 
(๒) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน หรือหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบภายใน ๑๕ วัน 

(๓) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 (๔)  ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าท่ีรับสมัครไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากเข้ารับการคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจ้าง
ซึ่งได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งต้ังหรือให้ย้ายหรือโอนเมื่อ เข้ารับการ
คัดเลือกได้แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 (๕) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด   

อันเนื่องมา...... 
 



 

-๔- 
 
อันเนื่องมาจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือตรวจพบว่าหลักฐานและเอกสารซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
น ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  

๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ท่ี ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และทางเวบ็ไซต์ http://www.udesa๒.go.th/udon๒ 

๗. หลักสูตรและวิธีกำรเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด
หลักสูตรการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้ 

๘. วัน เวลำ วิชำที่สอบและสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก 
      ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
ทางหรือสาขาวิชาเอก และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพโดยการสอบสัมภาษณ์ 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(๑๕๐ 
คะแนน) 

หมำย
เหตุ 

วันเสาร์ท่ี ๙ มกราคม  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

-ความรอบรู้ 
-ความสามารถท่ัวไป 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  
 จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
 

-ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับกลุ่มวิชำหรือ 
 ทำงหรือสำขำวิชำเอก 

                   
                
         ๗๐  
      คะแนน 
 
 
         
 
       ๓๐ 
      คะแนน 

 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
๕๐ คะแนน 
 

 

    

ส ำหรับสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

๙.เกณฑ์การ...... 
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-๕- 

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล าดับท่ีผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
  ๒. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน 
ล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
หากยังได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

๑๐. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกเฉพาะผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ                     
โดยให้เรียงล าดับท่ีผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายใน วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๔                 
ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และทางเว็บไซต์ http://www.udesa๒.
go.th/udon๒ 

๑๑. กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ป ีนับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  

เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๒. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
(๑) การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศ 

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้างตามล าดับท่ีท่ีประกาศผลการเข้ารับการ
คัดเลือกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ท่ีจะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือก จ านวนท่ีเรียกเพื่อจัดท าสัญญาจ้างอาจจะมากกว่าจ านวนต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร  

การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะท า 
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามท่ีอยู่ ท่ีปรากฏในเอกสารการสมัคร ดังนั้นหากมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทันที 

(๒) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับท่ีตามบัญชผู้ีผ่านการคัดเลือก โดยใหผู้้ผ่าน 
การคัดเลือกเลือกสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง 
                   (๓)  ผู้ท่ีได้รับการจ้าง เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ณ สถานศึกษาใด   
ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า     
สละสิทธิ์ในการจ้าง 

(๔) หากตรวจ....... 
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-๖- 
 

(๔) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร   
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการจ้าง ท้ังนี้ หากผู้ใดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าส่ัง
จ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

๑๓. กำรยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างแล้ว 
 (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
 (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามก าหนด 
 (๔) ผู้นั้นไม่อาจเข้ารับการจ้างตามวันท่ีก าหนดได้ 
 (๕) ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๓) และ (๔) ไปแล้ว 

ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ อาจจะ
อนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘    ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

-๗- 

หลักสูตรกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันท่ี    ธันวาคม  ๒๕๖๓) 
 

ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความ
เป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา (๗๐ คะแนน)   และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก (๓๐ คะแนน) 
 ๑. ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  
 ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
 ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 ๑.๓ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๓.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
 ๑.๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑.๓.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.๓.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.๓.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  
 ๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. ความสามารถท่ัวไป ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
 เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
 ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ  
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
 ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ 
 อุปมาอุปไมย 
 ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  ๓.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๓.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
  ๓.๕ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 

/๔. ความรู้... 
 

-๘- 
 
     ๔. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๔.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔.๒ หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 ๔.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๕ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 ๔.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
 ๔.๗ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔.๙ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ๕. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

 ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหรือการตอบค าถาม 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

 ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา (๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
ท่วงทีวาจาสุภาพ การส่ือสาร 

 ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๑๐ คะแนน)  พิจารณาจากการตัดสินใจท่ีดี ควบคุมอารมณ์ 
  ความอดทน อดกล้ันเข้าใจผู้อื่น 
 ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม      

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

       ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์  พิจารณาจากแนวคิด เจตคติ อุดมการณ์ 
         (๑๐ คะแนน)         ท่ีมีต่อวิชาชีพครู 

 
_____________________________ 

  
 

 



 

 
-๙- 

รำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันท่ี        ธันวาคม  ๒๕๖๓) 

 
๑. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย (รหัส ๐๐๑) 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ขึ้นไป  สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้   

 ๑. ปฐมวัย  
 ๒. ปฐมวัยศึกษา  
 ๓. การศึกษาปฐมวัย  
 ๔. การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) 
 ๕. อนุบาลศึกษาหรือการอนุบาลศึกษา  
 ๖. อนุบาล  
 ๗. พัฒนาการเด็กและครอบครัว 

๘. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที มีวิชาเอกใดเอกหนึ งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื อสาขาวิชาเอก ตามข้อ ๑-๗ 
 

หมำยเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมีคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาท่ีเป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัคร
สอบคัดเลือกได้ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชา เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 

 ๒. หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
ให้ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบั ติ                          
การนับหน่วยกิต อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีท่ีผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่างจากประกาศรับสมัคร  
ให้ ผู้สมัครด าเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาท่ีตนส าเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษา  
ออกเอกสารหลักฐานท่ีใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ตามท่ีได้ระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร 
  

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนด.... 



 

 
 

-๑๐- 
ก ำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่     ธันวำคม  ๒๕๖๓) 

 

รำยกำร วันที่ด ำเนนิกำร 

๑. ประกาศการรับสมัครคัดเลือก ภายในวันท่ี ๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. รับสมัครฺ วันอังคำรท่ี ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓  

ถึงวันจันทรท่ี์ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๓  

 (ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๔. ด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือกแนบ
ท้ายประกาศ 

 

- สอบข้อเขียน - วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
- วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 

๕. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔  มกราคม ๒๕๖๔ 

 

๖. จัดท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 


