
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

เรื่อง  แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
  

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะด าเนินการรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 11 อัตรา ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นั้น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงขอแก้ไข ข้อ 1.6 ดังนี้ 
  เดิม 
  ๑.6 อัตราว่าง พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  
จ านวน 11 อัตรา 2 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 

ล า 
ดับที่ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน อ าเภอ 
กลุ่มสาขา
วิชาเอก 
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  แก้ไขเป็น 
  ๑.6 อัตราว่าง พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  
จ านวน 11 อัตรา 2 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 

ล า 
ดับที่ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน อ าเภอ 
กลุ่มสาขา
วิชาเอก 

7 พ312911 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุ วิทยาศาสตร์ 

 ข้อความนอกนั้น คงเดิม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 
 
 

(นายบูรพา พรหมสิงห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หลักสูตรการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  10  ตุลาคม 2565) 
 

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๗๐ 
คะแนน) และความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก (๓๐ คะแนน) 
 ๑. ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  
 ๑.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 ๑.2.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
 ๑.2.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑.2.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.2.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑.2.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  



 

 ๑.3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. ความสามารถทั่วไป ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล 
 เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
 ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ  
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
 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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๔. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  4.1 มาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 ๔.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔.3 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

๔.6 การพัฒนา........ 
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  ๔.5 การพัฒนาผู้เรียน 
  ๔.6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ๔.7 การวิจัยทางการศึกษา 
 ๔.8 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔.9 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๕. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

 ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตตรวจสอบ
เอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหรือการตอบค าถาม 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

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

 ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๑๐ คะแนน)  พิจารณาจากการตัดสินใจที่ดี ควบคุมอารมณ ์
  ความอดทน อดกลั้นเข้าใจผู้อ่ืน 



 

 ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม      
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได ้

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

 
_____________________________ 
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รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่  10 ตุลาคม 2565) 

 

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส ๐1) 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 

๑. ภาษาไทย    ๒. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๓. ภาษาและวรรณคดีไทย  ๔. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 ๕. การสอนภาษาไทย   ๖. วรรณคดีไทย 
๗. ภาษาไทยและการสื่อสาร  ๘. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
๙. วิธีการสอนภาษาไทย   ๑๐. การศึกษา (ภาษาไทย) 
๑๑. การศึกษาและภาษาไทย ๑๒. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือ

วิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ ๑-๑๑ 

2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัส ๐๒) 



 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 
๑. วิทยาศาสตร์    ๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓. วิทยาศาสตร์กายภาพ   ๔. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
๕. การสอนวิทยาศาสตร์   ๖. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๗. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ๘. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
๙. วิทยาศาสตร์ - กายภาพชีวภาพ  ๑๐. การมัธยมศึกษา - การสอนวิทยาศาสตร์ 
๑๑. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  ๑๒. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๓. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๔. การศึกษา (วิทยาศาสตร์) 
๑๕. วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ๑๖. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือ

วิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ ๑-๑๕ 
 

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมีคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบ
คัดเลือกได้ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชา เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 

 ๒. หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ตาม
หนั งสื อส านั กงาน ก .ค .ศ .ที่  ศธ  ๐๒๐๖.๖/ว  ๗  ลงวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่ อง  แนวปฏิบั ติ                          
การนับหน่วยกิต อนึ่ง เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีที่ผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่างจากประกาศรับสมัคร  ให้
ผู้ สมัครด า เนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เ พ่ือขอให้สถาบันการศึกษา  
ออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกใด ตามที่ได้ระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกไว้ในประกาศรับสมัคร 

___________________________ 
 

 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565) 

รายการ วันที่ด าเนินการ 

๑. ประกาศการรับสมัคร ภายในวันที่ 10  ตุลาคม 2565 

๒. รับสมัคร วันอังคารที่  18  ตุลาคม 2565  
ถึงวันจันทร์ที ่ 24 ตุลาคม 2565  
 (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันจันทร์ที่  31  ตุลาคม  2565 

๔. ด าเนินการคัดเลือก  

- สอบข้อเขียน - วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) 

- วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
 

๖. จัดท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  


