
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 11 อัตรำ 

อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๕๑๑/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.๑ กลุ่มงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  
  ๑.๒ ต ำแหน่ง ครูผู้สอน 
  ๑.๓ ขอบข่ำยงำนที่ให้ปฏิบัติ 
       (๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
       (๒)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       (๓)  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
       (๔)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
       (๕)  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียน 
ตำมศักยภำพ 
       (๖)  ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
       (๗)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียน เพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
       (๘)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑.๔ ค่ำตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บำท 
  ๑.๕ สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

 ๑.6 อัตรำว่ำง...... 
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  ๑.6 อัตรำว่ำง พนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน  
จ านวน 11 อัตรา 2 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 

ล า 
ดับที่ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน อ าเภอ 
กลุ่มสาขา
วิชาเอก 

๑ พ317673 บ้ำนค ำไผ่ กุมภวำปี ภำษำไทย 

๒ พ317654 บ้ำนโนนสิมมำ กุมภวำปี ภำษำไทย 

3 พ312889 บ้ำนเกิ้งน้อย กุมภวำปี ภำษำไทย 

4 พ312889 
บ้ำนท่ำเปลือย           

(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 
กุมภวำปี ภำษำไทย 

5 พ317684 บ้ำนป่ำไม้โนนสวรรค์ โนนสะอำด ภำษำไทย 

6 พ312869 บ้ำนหำดสถำพร โนนสะอำด ภำษำไทย 

7 พ312911 บ้ำนโคกหนองแวง ศรีธำตุ ภำษำไทย 

8 พ312606 
บ้ำนห้วยสำมพำดหนอง

แกสหรำษฎร์พัฒนำ 
ประจักษ์ศิลปำคม ภำษำไทย 

9 พ312947 บ้ำนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปำคม ภำษำไทย 

10 พ304403 บ้ำนหนองแดง กุมภวำปี วิทยำศำสตร์ 

11 พ312906 บ้ำนเมืองปัง ประจักษ์ศิลปำคม วิทยำศำสตร์ 

 ตำมรำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก แนบท้ำยประกำศนี้ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่ง 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ครบถ้วนใน
วันสมัคร ดังนี้ 

(๑) มีสัญชำติไทย 
  (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์  
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 
 

(๔) ไม่เป็นผู้....... 
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  (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนด               
ในกฎ ก.ค.ศ. 
  (๖) ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่ำงถูกสั่ งพักรำชกำร ถูกสั่ ง ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้นๆ 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
  (๘) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ 

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่  ก .ค.ศ.ก ำหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี้เท่ำนั้น 

(๒) เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหนังสือรับรอง 
สิทธิซึ่งทำงคุรสุภำออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ ภำยในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้ำย 

๒.๓ พระภิกษุสงฆ์หรือสำมเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้ำรับกำรเลือกสรรตำมควำมในข้อ ๕  
ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ำมพระภิกษุ สำมเณรเรียนวิชำชีพหรือ เข้ำรับกำรเลือกสรรหรือสอบคัดเลือก               
อย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้ 

เท่ำนั้น สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
http://www.udesa2.go.th  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันอังคารที่ ๑8 
ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตั้งแตเ่วลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 
 
 

4. เอกสำร.... 
 

http://www.udesa2.go.th/
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4. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นประกอบกับใบสมัครในวันสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำสีด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือนและ 
ถ่ำยครั้งเดียวกัน จ ำนวน ๓ รูป 
  (๒) ปริญญำบัตรฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ หรือ 
  (๓) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่ำได้ศึกษำครบตำมหลักสูตรและสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้จบกำรศึกษำแล้วฉบับจริงพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรศึกษำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ (ถ้ำมี)  จ ำนวน ๑ ฉบับ 

(๕) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcripts) ที่ระบุสำขำหรือวิชำเอกท่ีสมัครสอบฉบับจริง        
พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

(๖) บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(๘) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูที่ยังไม่หมดอำยุ หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนที่ยังไม่ 

หมดอำย ุหรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอำยุ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ   
(๙) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐและออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวัน 

สมัครซึ่งต้องแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ         
(๑๐) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) ฉบับจริง      

พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
เอกสารตามข้อ (๒) – (๑๐) ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วยและส าเนา 

เอกสารทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้สมัครเข้ำรับ
กำรเลือกสรรรำยใดยื่นหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบตำมประกำศนี้ เจ้ำหน้ำที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครรำย
นั้น และไมม่ีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครจ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบำทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรสรรหำ และ
จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

๖. การยื่นใบสมัคร 
(๑) ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และจะต้องกรอก 

รำยละเอียดในใบสมัครพร้อมหลักฐำนตำมที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 
(๒) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร 

ไปรษณีย์หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หำกแจ้งสถำนที่อยู่ไม่ชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ ผู้สมัคร
เข้ำรับกำรเลือกสรรจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภำยหลังต้องแจ้งให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบภำยใน ๑๕ วัน 

(๓) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องลงลำยมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับ 
สมัครในวันสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

(๔) ผู้สมัครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จโดยเจ้ำหน้ำที่รับสมัครไม่สำมำรถ 
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกผู้เข้ำรับกำรเลือกสรรได้และได้รับกำรเรียกตัวเข้ำรับกำร
จ้ำงซึ่งได้ตรวจสอบพบภำยหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๕) ผู้สมัคร..... 
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 (๕) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรและต้อง
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด              
อันเนื่องมำจำกผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรหรือตรวจพบว่ำหลักฐำนและเอกสำรซึ่งผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
น ำมำยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นผู้ขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น  

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรภำยในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 

ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และทำงเวบ็ไซต ์http://www.udesa2.go.th  

๘. หลักสูตรและวิธีการเข้ารับการเลือกสรร  จะด ำเนินกำรเลือกสรรโดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ
สอบสัมภำษณ์ ตำมรำยละเอียดหลักสูตรกำรเลือกสรรแนบท้ำยประกำศนี ้

๙. วัน เวลา วิชาที่สอบและสถานที่เข้ารับการเลือกสรร 
      ด ำเนินกำรเลือกสรรโดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถท่ัวไป 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ 
ทำงหรือสำขำวิชำเอก และประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพโดยกำรสอบสัมภำษณ์ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(๑๕๐ 
คะแนน) 

หมาย
เหตุ 

วันเสำร์ที่ 12 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

-ควำมรอบรู้ 
-ควำมสำมำรถทั่วไป 
-ควำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใจ เ กี่ ย วกั บคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 
มำตรฐ ำนวิ ช ำชี พทำ งกำ รศึ กษำ  แล ะ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
-ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ 
 
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก 

                   
                
         ๗๐  
      คะแนน 
 
 
         
 
       ๓๐ 
      คะแนน 

 

วันอำทิตยท์ี่ 13 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ์ 
๕๐ คะแนน 
 

 

 ส าหรับสถานที่เข้ารับการเลือกสรรจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

 

10.เกณฑ์กำร..... 

http://www.udesa๒.go.th/
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๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรผู้นั้นต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ และสอบ
สัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล ำดับทีผู่้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย 
  ๒. กรณผีู้ผ่ำนกำรเลือกสรรคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ใน 
ล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  
หำกยังได้คะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรเฉพำะผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ และสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ                     
โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ภำยใน วันศุกร์ที่  ๑8 พฤศจิกายน 2565                 
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และทำงเว็บไซต ์http://www.udesa2.go.th  

๑๒. การขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรร 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแตว่ันประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำร 

เลือกสรร เว้นแต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกเดียวกันครั้ง
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๓. การจัดท าสัญญาจ้าง 
(๑) กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะใช้ประกำศ               

ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับที่ที่ประกำศผลกำรเข้ำรับ         
กำรเลือกสรรให้มำรำยงำนตัวจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรได้ที่จะต้องรับทรำบประกำศขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จ ำนวนทีเ่รียกเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงอำจจะมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร  

กำรเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะท ำ 
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรโดยตรงเป็นรำยบุคคล ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน นับแต่วัน
ประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัคร ดังนั้นหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ภำยหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรทันที 

(๒) ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับทีต่ำมบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร โดยให้ผู้ผ่ำน 
กำรเลือกสรรเลือกสถำนศึกษำท่ีมีต ำแหน่งว่ำง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงกัน 

(๓) ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำง เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ สถำนศึกษำใด            
ต้องไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมก ำหนดเวลำในหนังสือส่งตัวถ้ำพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำ      
สละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 

(๔) หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร    
ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน ทั้งนี้ 
หำกผู้ใดได้รับกำรจ้ำงแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค ำสั่งจ้ำงและยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 
 
 

14. กำรยกเลิก..... 

http://www.udesa2.go.th/
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๑๔. การยกเลิกบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
 (๓)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 (๔)  ผู้นั้นไม่อำจเข้ำรับกำรจ้ำงตำมวันที่ก ำหนดได้ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  10  ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖5 

 

 
(นำยบูรพำ พรหมสิงห์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

หลักสูตรการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่  10  ตุลำคม 2565) 
 

ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมกำรณ์ของควำม
เป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำ
กำรศึกษำ (๗๐ คะแนน) และควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก (๓๐ คะแนน) 
 ๑. ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  
 ๑.1 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ๑.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ๑.2.๑ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำแห่งชำติ  
 ๑.2.๒ กฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
 ๑.2.๓ กฎหมำยเกี่ยวกับสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๑.2.๔ กฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๑.2.๕ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก  
 ๑.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยเน้นควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ความสามารถทั่วไป ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุปเหตุผล 
 เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ 
 ๒.๒ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ กำรอ่ำนจับใจควำม  
กำรสรุปควำม กำรตีควำม กำรขยำยควำม กำรเรียงข้อควำม กำรสะกดค ำ กำรแต่งประโยค และค ำศัพท์ 
 ๒.๓ ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปหำเหตุผลและ 
 อุปมำอุปไมย 
 ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู  มำตรฐำน
วิชำชีพทำงกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรมและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 
  ๓.๒ มำตรฐำนด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ 
  ๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๔ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติตน 
  ๓.๕ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     ๔. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย                 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  4.1 มำตรฐำนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
 ๔.2 หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
 ๔.3 หลักกำรสอนที่เน้นกำรสอนคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๔.4 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 

๔.6 กำรพัฒนำ........ 
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  ๔.5 กำรพัฒนำผู้เรียน 
  ๔.6 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
 ๔.7 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
 ๔.8 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 ๔.9 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 ๕. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับควำมรู้ในเนื้อหำกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 

 ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสำร หรือวิธีอ่ืนที่เหมำะสม โดยประเมินจำก 

 ๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำกเอกสำรหรือกำรตอบค ำถำม 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติกำรศึกษำ 

 ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำก กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง 
ท่วงทีวำจำสุภำพ กำรสื่อสำร 

 ๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรตัดสินใจที่ดี ควบคุมอำรมณ ์
  ควำมอดทน อดกลั้นเข้ำใจผู้อ่ืน 
 ๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม      

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวกและ
สำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

       ๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์  พิจำรณำจำกแนวคิด เจตคติ อุดมกำรณ์ 
         (๑๐ คะแนน)         ที่มีต่อวิชำชีพครู 

 
_____________________________ 
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รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่  10 ตุลำคม 2565) 

 

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส ๐1) 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 

๑. ภำษำไทย    ๒. ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 
๓. ภำษำและวรรณคดีไทย  ๔. ภำษำและวัฒนธรรมไทย 

 ๕. กำรสอนภำษำไทย   ๖. วรรณคดีไทย 
๗. ภำษำไทยและกำรสื่อสำร  ๘. กำรสอนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
๙. วิธีกำรสอนภำษำไทย   ๑๐. กำรศึกษำ (ภำษำไทย) 
๑๑. กำรศึกษำและภำษำไทย ๑๒. สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดเอกหนึ่งหรือ

วิชำเอกคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ ๑-๑๑ 

2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัส ๐๒) 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 

๑. วิทยำศำสตร์    ๒. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
๓. วิทยำศำสตร์กำยภำพ   ๔. วิทยำศำสตร์ชีวภำพกำยภำพ 
๕. กำรสอนวิทยำศำสตร์   ๖. กำรสอนวิทยำศำสตร์กำยภำพ 
๗. กำรสอนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ  ๘. กำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ 
๙. วิทยำศำสตร์ - กำยภำพชีวภำพ  ๑๐. กำรมัธยมศึกษำ - กำรสอนวิทยำศำสตร์ 
๑๑. วิทยำศำสตร์กำยภำพชีวภำพ  ๑๒. วิทยำศำสตร์ศึกษำ 
๑๓. กำรสอนวิทยำศำสตร์ทั่วไป  ๑๔. กำรศึกษำ (วิทยำศำสตร์) 
๑๕. วิทยำศำสตร์ (วิทยำศำสตร์ทั่วไป) ๑๖. สำขำวิชำเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชำเอกใดเอกหนึ่งหรือ

วิชำเอกคู่ตรงตำมชื่อสำขำวิชำเอก ตำมข้อ ๑-๑๕ 
 

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรมีคุณวุฒิ สำขำวิชำเอก หรือกลุ่มวิชำที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัคร
สอบคัดเลือกได้ในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำ เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่ำนั้น 

 ๒. หำกหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร
ให้ถือจ ำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ศึกษำ โดยให้ถือหลักว่ำต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้นๆ  ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่  ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติ                          
กำรนับหน่วยกิต อนึ่ง เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีที่ผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร  
ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรประสำนกับสถำบันกำรศึกษำที่ตนส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือขอให้สถำบันกำรศึกษำ  
ออกเอกสำรหลักฐำนที่ใช้แสดงหรือให้กำรรับรองว่ำ คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชำหรือ
ทำงหรือสำขำวิชำเอกใด ตำมที่ได้ระบุกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกไว้ในประกำศรับสมัคร 

___________________________ 
 



 

 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2565) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ วันที่ด าเนินการ 

๑. ประกำศกำรรับสมัคร ภำยในวันที่ 10  ตุลำคม 2565 

๒. รับสมัคร วันอังคารที่  18  ตุลาคม 2565  
ถึงวันจันทร์ที ่ 24 ตุลาคม 2565  
 (ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร ภำยในวันจันทร์ที่  31  ตุลำคม  2565 

๔. ด ำเนินกำรคัดเลือก  

- สอบข้อเขียน - วันเสำร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
- ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

- วันอำทิตย์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 

๕. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็น
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 

ภำยในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 
 

๖. จัดท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกำยน 2565  


