
 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
…………………………….. 

    ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

                    อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒        
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของ      
พนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๒ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เกี่ยวกับกำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนรำชกำร) จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง
ครูผู้สอน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชือ่กลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
กลุม่งำนบริหำรทัว่ไป ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 5 อัตรำ คือ 
1. วิชำเอกคณิตศำสตร์    จ ำนวน  1  อัตรำ 
2. วิชำเอกปฐมวัย     จ ำนวน  1  อัตรำ 
3. วิชำเอกวิทยำศำสตร์    จ ำนวน  1  อัตรำ 
4. วิชำเอกคอมพิวเตอร์    จ ำนวน  1  อัตรำ 
5. วิชำเอกภำษำอังกฤษ    จ ำนวน  1  อัตรำ 
รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี ้ 

     1.1 อัตราค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์ 
                  ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมประกำศนี้ จะได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 18,000 บำท
และได้รับสิทธิประโยชน์ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร       
พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2  ระยะเวลาการจ้าง 
ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำงตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง และจะจ้ำงไดเ้มื่อได้รับจัดสรรงบประมำณ 

แล้ว ถึงวันที ่30 กันยำยน 2567 (ตำมกรอบระยะเวลำที่ คพร.ก ำหนด) 
 ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ 

(1)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีกำรทีห่ลำกหลำย โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

      (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      (3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
      (4) จัดท ำแผนกำรสอนและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
      (5) จัดท ำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและจัดประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน 
      (6) งำนประสำนควำมร่วมมือกบัผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 
      (7) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ  
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซึง่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะตอ้งห้าม ดังต่อไปนี้ 
                               (1) มีสัญชำติไทย 
                        (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรสมัคร) 
                                 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

                       (4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ จนไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเป็นบุคคล 
ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรือ 
ไม่เป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 

                       (5) ไม่เปน็ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำทีใ่นพรรคกำรเมือง 
                                 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้ท ำโดยประมำณหรือควำมผิดลหุโทษ 

                       (7) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ 
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

            (8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

   (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ ์หรือสำมเณร 
        2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมีคุณวุฒิ           
ตำมวิชำเอกทีต่รงตำมประกำศรับสมัคร 

(2) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพคร ู
ตำมท่ีคุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน 
   3. การรับสมัคร 
                         3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ทีส่ ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำสระบุรี เขต 2 เลขที ่313 หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี ระหว่ำงวันที่ 7 – 11 พฤศจกิำยน 2565 ( ในวันและเวลำรำชกำร)  
       3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จ ำนวน 300 บำท 
(สำมร้อยบำทถ้วน)      

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
           4.๑   ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่ ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลัง             
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย จ ำนวน ๑ ฉบับ  
                4.๒  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ทีร่ะบุสำขำวิชำเอกท่ีรับสมัคร 
จ ำนวน ๑ ฉบับ  
           4.๓  ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
           4.๔  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ)    จ ำนวน ๑ ฉบับ 
           4.๕  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ x 1.5 นิ้ว  
ซ่ึงถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  จ ำนวน ๓ รูป 
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                4.๖  ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน    
       4.๗  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
                          4.8  หนังสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ กรณีสำขำวิชำเอกไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร 
           4.9  หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำม)ี  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
       (เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรต้องมีฉบับจริงมำแสดงด้วย และเอกสำรฉบับส ำเนำทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนค ำว่ำ “ส าเนาถูกต้อง” ลงลำยมือชื่อ และ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร) 
  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ 
กำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี       
เขต ๒ และทำงเว็บไซต์ www.saraburi2.go.th 

          6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
           ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะหรือ
สมรรถนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด ดังนี้ 

                6.1 ควำมรู ้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก)  50 คะแนน โดยกำรสอบข้อเขียน 
               6.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถทีใ่ช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) 50 คะแนน โดยกำรสอบข้อเขียน 
               6.3 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยกำรสัมภำษณ์            

                    7. วัน เวลา และสถานทีด่ าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร     

ในวันเสาร์ที ่26 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ส ำหรับสถำนที่สอบจะแจ้งให้ทรำบพร้อมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
 

วัน /เวลา วิชาทีส่อบ 
คะแนนเต็ม 

๑5๐ คะแนน 
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565  

เวลำ 09.00 – 10.00 น. 

เวลำ 10.30 – 11.30 น.  
  

 
 

13.00 น. เป็นต้นไป 
 
  

 

ภำค ก   ควำมรู ้ควำมสำมำรถทัว่ไป (ข้อเขียน) 

ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถทีใ่ช้เฉพำะต ำแหน่ง 
           - ควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกบัวิชำกำรศกึษำ 
           - ควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกับกลุ่มวิชำ หรือ 
             ทำง หรือสำขำวิชำเอก (ข้อเขียน) 

ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 
           (สัมภำษณ์) 
 

 

50 คะแนน 

50 คะแนน 
 

 
 

50 คะแนน 
 

 

 
 
 

   8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนตำมข้อ 6 รวมกันทั้งสำมภำคไมต่่ ำกว่ำรอ้ยละ  60 

โดยจะประกำศเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนมำกไปหำน้อย แยกตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก หำกคะแนน
รวมเท่ำกันใหผู้้ได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนภำค ข เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก 
มำกกว่ำอยู่ในล ำดับทีดี่กว่ำ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ และ
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
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   9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ     
และเลือกสรร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒            
และทำงเว็บไซต์ www. saraburi2.go.th 

  10. การขึ้นบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรและการยกเลิกบัญชี 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรร มีก ำหนด 2 ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เว้นแต่มีกำรประกำศข้ึนบัญชี          
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครัง้ใหม่แล้ว และหำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ-          
ขัน้พืน้ฐำน  มีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 
         ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี กรณใีดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
               10.1  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
                           10.2  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
                           10.3  ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมก ำหนดวันเวลำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ก ำหนด   

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                          ประกำศ  ณ  วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒565  

                                                                                   

(นำยสุดสำคร  เรืองวิเศษ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
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ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒  ลงวันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
 
๑. ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม -  4 พฤศจิกำยน  2565 

๒. รับสมัคร 
ระหว่ำงวันที่ 7 – 11 พฤศจิกำยน 2565                
(ในวันและเวลำรำชกำร) 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที ่16 พฤศจิกำยน 2565 
๔. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรโดยกำรสอบข้อเขียน 
    และสอบสัมภำษณ์  

    ภำค ก    ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ัวไป (ข้อเขียน)       
    ภำค ข   ควำมรู้ควำมสำมำรถทีใ่ช้เฉพำะต ำแหน่ง 
             - ควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกบัวชิำกำรศกึษำ 
             - ควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกบักลุม่วิชำ หรือ 
               ทำงหรือสำขำวิชำเอก (ข้อเขียน)  

วันเสำร์ที ่26 พฤศจิกำยน 2565 
 

เวลำ  09.00 – 10.00 น.  
เวลำ  10.30 – 11.30 น. 

 

 

    ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  
               (สัมภำษณ)์ 

เวลำ  13.00 น. เป็นตน้ไป 

  
๕. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2565 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน                                                                                          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)  
……………………………………………… 

ภาค ก  ความรู้ ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
           2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579) 

 3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 4. สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                     
 5. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                                          
 6. ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 
 7. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 8. เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                                                                                                                        
 9.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                                             
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
11. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                  
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม               
13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                        
14. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                             
15. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนยั  
          1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
              1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
     1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
               1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
               1.5 การพัฒนาผู้เรียน 
      1.6 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
                1.7 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
            2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือ วิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 

    1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 

 



รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2565) 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครผูู้สอน 1. คณิตศาสตร์  
    1.๑  คณิตศาสตร์ 
    1.2  การสอนคณิตศาสตร์ 
    1.3  การศึกษาคณิตศาสตร์ 
    1.4  คณิตศาสตร์ประยุกต์   
    1.5  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    1.6  สถิต ิ
    1.7  สถิติประยุกต์ 
    1.8  สถิติคณิตศาสตร์ 
    1.9  สถิติและการวิจัย 
    1.10  คณิตศาสตร์สถิติ 
    1.๑1  คณิตศาสตร์ศึกษา 
    1.๑2  สถิติศาสตร์  
    1.๑3  คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
    1.14  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    1.15  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
    1.16  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ 1.๑ – 1.15 

1 อัตรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้สอน 2. ปฐมวัย 
      2.1  ปฐมวัย 
      2.2  ปฐมวัยศึกษา 
      2.3  การศึกษาปฐมวัย 
      2.4  การปฐมวัย 
      2.5  การปฐมวัยศึกษา 
      2.6  อนุบาล 
      2.7  การอนุบาล 
      2.8  อนุบาลศึกษา 
      2.9  การอนุบาลศึกษา  
      2.10  การศึกษาอนุบาล 
      2.๑1  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      2.12  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
      2.13  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
      2.14  หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย 
      2.๑5  การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
      2.๑6  การสอนปฐมวัย 
      2.17  การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      2.๑8  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มวีิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ 2.๑ – 2.๑7 

1 อัตรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้สอน 3. วิทยาศาสตร์  
    3.1  วิทยาศาสตร์ 
    3.2  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
    3.3  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    3.4  การสอนวิทยาศาสตร์ 
    3.5  การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    3.6  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    3.7  การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
    3.8  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
    3.9  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
    3.10  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
    3.11  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    3.12  วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
    3.13  การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    3.14  การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    3.15  วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
    3.16  การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    3.17  การสอนฟิสิกส์ 
    3.18  การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
    3.19  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
    3.20  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    3.21  หลักสูตรการสอนเคมี 
    3.22  การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
    3.23  การทดลองสอนวิชาเคมี 
    3.24  วธิีสอนเคมี 
    3.25  พฤติกรรมการสอนเคมี 
    3.26  เคมีเทคนิค 
    3.27  เคมีศึกษา 
  

1 อัตรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย     3.28  ชวีวิทยาศึกษา 
    3.29  ชวีวิทยาประยุกต์ 
    3.30  การสอนชีววิทยา 
    3.31  ชวีวิทยาทั่วไป 
    3.32  การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
    3.33  จุลชีววิทยา 
    3.34  จุลชีววิทยาประยุกต์ 
    3.35  จุลชีววิทยาศึกษา 
    3.36  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ 
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ (3.1 – 3.35) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครูผู้สอน 4. คอมพิวเตอร์ 
    4.1  คอมพิวเตอร์ 
    4.2  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
    4.3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    4.4  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    4.5  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.6  คอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาการสารสนเทศ) 
    4.7  คอมพิวเตอร์อาร์ต 
    4.8  ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
    4.9  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
    4.10 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
    4.11 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    4.12 ระบบสารสนเทศ 
    4.13 ระบบและการจัดการสารสนเทศ 
    4.14 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
    4.15 การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
    4.16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    4.17 สารสนเทศศึกษา 
    4.18 สารสนเทศศาสตร์ 
    4.19 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
    4.20 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
    4.21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
    4.22 เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    4.23 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    4.24 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.25 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.26 เทคโนโลยีสื่อสารศึกษา 
    4.27 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
    4.28 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    4.29 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    4.30 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    4.31 วิทยาการคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีการเรียนรู้) 
    4.32 วิทยาการคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
    4.33 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    4.34 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

1 อัตรา  

 

 

 

 

 

  



 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

       4.35 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
      4.36  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      4.37  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
      4.38  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
      4.39  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกทีก่ าหนด ตามข้อ 4.1 – 4.38     

  

 



 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จ านวน 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

ครผูู้สอน 5. ภาษาอังกฤษ  
    5.๑  ภาษาอังกฤษ  
    5.2  ภาษาอังกฤษศึกษา                                          
    5.3  การสอนภาษาอังกฤษ 
    5.4  วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
    5.5  ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                                         
    5.6  วรรณคดีอังกฤษ 
    5.7  วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
    5.8  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  
    5.9  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          
    5.10  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  
    5.11  ภาษาอังกฤษและการแปล          
    5.12  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                            
    5.13  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    5.14  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
    5.15  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
    5.16  ภาษาศาสตร์ 
    5.17  ภาษาศาสตร์ประยุกต์   
    5.18  ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
    5.19  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ       
    5.20  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
    5.21  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
    5.22  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    5.23  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
    5.24  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ 5.๑  –  5.23 

1 อัตรา  

หมายเหตุ   
 กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอก หรือโปรแกรมวิชา หรือ    
แขนงวิชา หรือหลักฐานการศึกษาแสดงวิชาเอกที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาว่าได้ศึกษาในเนื้อหาวิชานั้นตามที่ก าหนด และกรณีที่ผู้สมัครมี      
สาขาวิชาเอกทีไ่ม่ตรงตามประกาศรบัสมัคร ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 

           1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตใน 
รายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

           2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ  
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่ วยกิต      
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 

๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง ฯลฯ 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์เจคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม 
 


