
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

  

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  เพ่ือจ้างครูอัตราจ้างระดับ
ปฐมวัย ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไปรณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล  า (ตชด.) 

อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว ๔๕๒๒  ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคดัเลือก 

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

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ครบถ้วนในวัน
สมัคร ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด               
ในกฎ ก.ค.ศ. 
  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(๘) ไม่เป็น..... 
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  (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ 

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก .ค.ศ.ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้เท่านั้น 

(๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
๒.๓ พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าเข้ารับการคัดเลือกตามนัยหนังสือ 

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความใน   ข้อ 
๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
http://www.udesa2.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง วันที่ 29 มีนำคม 2565 ถึง
วันที่ 4 เมษำยน 2565 ตั้งแต่เวลา 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) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้วฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 

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

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

(8) ใบอนุญาต..... 
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(๘) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่ 
หมดอายุ หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ   

(9) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐและออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวัน 
สมัครซึ่งต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ         

(๑๐) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง      
พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

เอกสำรตำมข้อ (๒) – (๑๐) ให้น ำฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วยและส ำเนำ 
เอกสำรทุกฉบับ   ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรรรายใดยื่นหลักฐานการสมัครไม่ครบตามประกาศนี้ เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครรายนั้น และ
ไมม่ีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

๕. กำรยื่นใบสมัคร 
(๑) ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่ำนั้น และจะต้องกรอก 

รายละเอียดในใบสมัครพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 
(๒) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบภายใน ๑๕ วัน 

(๓) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 (๔)  ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากเข้ารับการคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจ้างซึ่ง
ได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งหรือให้ย้ายหรือโอนเมื่อเข้ารับการคัดเลือกได้
แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 (๕) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ม ี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเนื่องมาจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือตรวจพบว่าหลักฐานและเอกสารซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน ามา
ยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2565 

ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และทางเว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th 
 

7. วิธีการ.... 
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๗. วิธีกำรเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๘. วัน เวลำ ที่สอบและสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก 
       

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(๑0๐ คะแนน) 
หมำย
เหตุ 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ และ

การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

10๐ คะแนน 
 

 

ส ำหรับสถำนทีเ่ข้ำรับกำรคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล าดับ
ที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
  ๒. กรณผีู้ผ่านการคัดเลือกคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน 
ล าดับที่ดีกว่า 

๑๐. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษำยน 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และทาง
เว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th 

๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแตว่ันประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  

เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๒. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
(๑) การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศ 

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้างตามล าดับที่ที่ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกให้
มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จ านวนทีเ่รียกเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างอาจจะมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  

การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะท า 
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ทันท ี

(2) ผู้ผ่าน.... 
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(๒) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ผู้ผ่าน 

การคัดเลือกเลือกสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง 
                   (๓)  ผู้ที่ได้รับการจ้าง เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษา ต้องไป
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การจ้าง 

(๔) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร   
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้าง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งจ้าง 
และยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

๑๓. กำรยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างแล้ว 
 (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
 (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างตามก าหนด 
 (๔) ผู้นั้นไม่อาจเข้ารับการจ้างตามวันที่ก าหนดได้ 
 (๕) ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๓) และ (๔) ไปแล้ว ถ้า

บัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ อาจจะอนุมัติ
ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้  

 (6) เหตุอื่นๆ ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 

 
      (นายสมาน  บุญจะนะ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
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วิธีกำรสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว  
ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565) 
 

ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
โดยมีองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 
1.1 บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 

2. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ดังนี้ 
2.1 ประวัติการศึกษา 
2.2 ผลงานที่เก่ียวกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

3. ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินจำกกำรสอบสำธิตกำรปฏิบัติ 
กำรสอน ดังนี้ 

3.1 การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 
3.3 ทักษะการใช้ค าถามและการสอบต่อสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
3.4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดกำรสอบและคะแนนกำรประเมิน 
เพื่อคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบพิจำรณำ 
1 คุณลักษณะส่วนบุคล 

1.1  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 
 

1.2  วุฒิภาวะทางอารมณ์และ 
 การมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 

 
 
 
 

1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 เจตคติ และอุดมการณ์ความ  
 เป็นครู 

25 คะแนน 
(9 คะแนน) 

 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 
 
 

 
 

(๘ คะแนน) 

พิจำรณำจำกกำรสัมภำษณ์ 
พิจารณาจาก 
- การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม 
- กริยาท่าทาง การมีสัมมาคาราวะ 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

พิจารณาจาก 
- การควบคุมอารมณ์ 
- การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
- การตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

พิจารณาจาก 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
2.1  ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 

2.2  ผลงานที่เก่ียวกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

 
 

2.3  การเข้าถึงชุมชน และการมี  
 จิตสาธารณะ 

 

25 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 

 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(5 คะแนน) 

พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมงำน 
พิจารณาจาก 
- วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- หลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู 
 

พิจารณาจาก 
- ผลงานที่น าเสนอ 
- จ านวนของผลงานที่น าเสนอ 
- ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอก 
  ที่ส าเร็จการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
- การเข้าถึงชุมชน 
- รูปแบบวิธีการเข้าถึงชุมชน  
- การร่วมกิจกรรมการมจีิตสาธารณะ 
- รูปแบบวิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดกำรสอบและคะแนนกำรประเมิน 
เพื่อคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบพิจำรณำ 
3 ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน 

3.1 การออกแบบและการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาและ
บริบทของชั้นเรียน 

 
 
 

 
 
 
 

3.3 ทักษะการใช้ค าถามและการ
สอบต่อสนองต่อพฤติกรรม
ผู้เรียน 

 
 
 

 
 

3.4 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

 

50 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 

พิจำรณำจำกกำรสำธิตกำรปฏิบัติกำรสอน 
พิจารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา 
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ 
  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน 
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- เทคนิคและวิธรการขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ขั้นการสอน ขั้นสรุป 
- การบริหารชั้นเรียน ไหวพริบปฏิภาณในการ 
  แก้ปัญหา 
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ 
  จัดการเรียนรู้ 
 

พิจารณาจาก 
- ลักษณะของค าถามสามารถวัดความจ า  
  ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
- ลักษณะของค าถามกระตุ้นให้แสดงความคิด 
- ค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน และ 
  เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
- ทักษะในการตอบค าถามของครู 
 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสม
กับสิ่งที่ต้องการวัด และเนื้อหาวิชา 
- เครือ่งมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
- ความหลากหลายของวิธีวัดและประเมินผล 
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รำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 
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 หรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบ
คัดเลือกได้ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชา เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 

 ๒. หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต อนึ่ง 
เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีที่ผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่างจากประกาศรับสมัคร  ให้ผู้สมัครด าเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือ
ให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกใด ตามที่ได้ระบุ
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร 
  

____________________________ 
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ก ำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ.2565) 
 

รำยกำร วันที่ด ำเนินกำร 

๑. ประกาศการรับสมัครคัดเลือก วันที่ 22 มีนาคม  พ.ศ.2565 

๒. รับสมัคร วันอังคำร ที่ 29 มีนำคม พ.ศ.2565  

ถึงวันจันทร์ ที่ 4 เมษำยน พ.ศ.2565  

 (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 

๔. ด าเนินการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 

- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพ และ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

 

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


