
  
 
  
 

 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป  
ตําแหนงครูผูสอน ประจําป พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------- 
 

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูสอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ 
การบริหารพนักงานราชการ เร่ืองหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 คําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี 511/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 เร่ือง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ 
ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4749 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 
2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน อัตราวาง และรายละเอียดการจาง 
     1.1 ช่ือตําแหนง ครูผูสอน กลุมงานบริหารท่ัวไป  
   1.1.1 อัตราวาง 5 อัตรา ดังตอไปนี้ 
   ๑) วิชาเอกปฐมวัย    จํานวน 1 อัตรา    
  2) วิชาเอกประถมศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
   3) วิชาเอกภาษาไทย    จํานวน 1 อัตรา 
   4) วิชาเอกคณิตศาสตร    จํานวน 1 อัตรา 
   5) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 อัตรา 
    
   1.1.2 ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ 

   1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริม 
     การเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ังความรูคูคุณธรรม  
     จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
   2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค 
   3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลระบบชวยเหลือนักเรียน 
   5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.1.3 คาตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท  
 1.1.4 สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 1.1.5 ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจางตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
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 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน ดังตอไปนี้ 
  2.1) คุณสมบัติท่ัวไป   
    1) มีสัญชาติไทย 
    2) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 60 ป 
    3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
    4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
    5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
    6) ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออจากราชการไวกอน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
    8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    10) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของรัฐ 
    12) ไมเปนผูเคยถูกลงทางใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบรับราชการ  
  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง 
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนทองถ่ิน 

   2.2) คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ตําแหนงครูผูสอน ดังตอไปนี้ 
    1) เปนผูท่ีไดรับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือคุณวุฒิปริญญาตรีท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง 
    และกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 
       ออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและหนังสือรับรองสิทธิ) 

 3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
         ผูประสงคจะสมัคร ใหรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ท่ี กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ระหวางวันท่ี 5 – 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
(เวนวันหยุดราชการ) ท้ังนี้ ขอใหผูท่ีจะยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกแตงกายสุภาพเรียบรอย 
    3.2 คาธรรมเนียมสมัครสอบ 
    ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ สําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ คนละ 200 บาท เม่ือออก
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบแลว จะไมจายคืนให ไมวากรณีใดๆ 
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 4. เอกสารท่ีตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร   
    1) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนผลการเรียน(Transcript) โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร (หากใบแสดงผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษให
แนบใบแปลท่ีเปนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยดวย) 
   2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
   3) เอกสารรับรองคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง สําหรับคุณวุฒิท่ีใชสมัครแขงขัน สามารถขอไดจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือพิมพไดท่ีเว็บไซต สํานักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิกหัวขอ 
“สารสนเทศขาราชการครู” และคลิกหัวขอ “คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง” 
   4) เอกสารรับรองการนับหนวยกิต ในกรณีผูสมัครสอบรายใด หากหลักฐานไมระบุวิชาเอก ท่ีศึกษา
ไว หรือระบุไวแตกตางจากการรับสมัคร ใหนับหนวยหนวยกิต จากรายวิชาท่ีศึกษาตามใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) โดยใหสถาบนัการศึกษารับรองเอกสารการนับหนวยกิตมาพรอม (หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 9  
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560) 
   5) ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ท่ีศึกษาตอไดรับวุฒิ
ประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป  
   6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร(ท่ีไมหมดอายุ) 
   7) สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อสมัคร(แกไขขอมูลหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีเปนปจจุบัน) 
   8. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายในคร้ังเดียวกันและถาย ไวไมเกิน 6 เดือน
ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป      
   9) ใบรับรองแพทยฉบับจริง ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปน 
โรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
   10) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล, สําเนาทะเบียน
สมรส   11) หนังสือรับรองวาเปนผูผานการปฏิบัติงาน(ถามี) 
   12) นําผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนดวยตนเอง (ATK) และพิมพมาแนบในวันท่ีมาสมัคร 
(ตัวอยางตามแนบทายประกาศ) 

  เอกสารในการย่ืนใบสมัคร ตามรายการท่ี 1 – 10 ใหนําฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด โดยให
ผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับดวยตนเอง 

 
 5. การย่ืนใบสมัคร 
   5.1 ผูสมัครตองขอรับใบสมัครและจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบท่ีกําหนดพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครใหครบถวน ตามวัน เวลา และสถานท่ีกําหนด ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
   5.2 ผูสมัครตองกรอกขอมูล รายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดทุกประการ 
 
 6. เง่ือนไขการสมัคร 
     6.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาสรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร 
พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร อันมีผลใหผูสมัครไม
มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น 
 
 

http://www.otepc.go.th/
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    6.2 ผูสมัครจะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณียหรือหมายเลขโทรศัพทไวในใบสมัคร หากแจงสถานท่ีไมชัดเจน ทําใหไมสามารถติดตอได ผูผานการสรรหา
และเลือกสรรจะเรียกรองสิทธ์ิใดๆไมไดท้ังสิ้น 
 
 7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรถนะ 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ภายในวันท่ี  12 กันยายน 2565  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  และทางเว็ปไซต  http://www.Sukhothai2.go.th   

 
 8. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   1) ความรูความสามารถท่ัวไป โดยวิธีสอบขอเขียน   50  คะแนน 
   2) ความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  50 คะแนน 
   3) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ  50 คะแนน 
 
 9. วัน เวลา และสถานท่ีเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จะทําการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี   
17 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง รายะเอียด ดังนี้ 

วัน/เวลา/ป สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 17 กันยายน 2565 
ภาคเชา 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 

 
 
ภาค ก ความรอบรู ความรูความสามารถท่ัวไป(สอบขอเขียน) 
ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(สอบขอเขียน) 
 

 
 

50 คะแนน 
50 คะแนน 

ภาคบาย 
เวลา 13.00  – 16.30 น. 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) 
 

 
50 คะแนน 

  
 10. เกณฑการตัดสิน 
          10.1 ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60 และรวมทุกภาคไมต่ํากวารอยละ 60   
    10.2 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรได ตองไดคะแนน รวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค แตละภาค 
ไมต่ํากวารอยละ 60 เรียงตามลําดับท่ีผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปนอย หากคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค 
เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนน ภาค ค มากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับ 
เลขประจําตัวสอบกอน เปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา 
 
 11. ประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และทางเว็บไซต 
http://www.sukhuthai2.go.th ภายในวันท่ี  19 กันยายน 2565 และจะข้ึนบัญชีไว 2 ป นับแตวันประกาศผล 
การเลือกสรร หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเม่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลง   
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 12. การยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
   12.1 ไดรับการจัดจางเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   12.2 ขอสละสิทธ์ิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร 
   12.3 ไมมารายงานตัวเพ่ือเขารับการจางภายในวัน เวลา ท่ีกําหนด 
   12.4 ไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 

 13. การทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
   13.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร และอยูในลําดับท่ีท่ีจะทําสัญญาจาง จะทําสัญญาจางตอเม่ือ
ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   13.2 การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกไปทําสัญญาจางคร้ังแรก จะประสานทางโทรศัพท และมี
หนังสือเรียกตัวทางไปรษณียตอบรับ ตามหมายเลขโทรศัพทและท่ีอยูท่ีระบุไวในใบสมัคร ถึงผูไดรับการเลือกสรร
ตามลําดับท่ีท่ีจะไดรับการสั่งจางเปนรายบุคคล  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 

 

 
 
 (นายประเสริฐ  จ่ันแกว) 

                                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   
 
  

 
 
 
 
หมายเหตุ   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในวันสมัครและวันสอบอยางเครงครัด 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหนงครูผูสอน 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 ) 
--------------------------------------------------- 

ภาค ก 
1. ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนน 50 คะแนน) 

ใหทดสอบความรอบรู ความสามารถท่ัวไป ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 
1.1 ความรอบรู ใหทดสอบในเร่ืองตอไปนี้ 

- ขาวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
- นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1.2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให   
ทดสอบในเร่ืองตอไปนี้ 
- วินัย และการรักษาวินัย 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ภาค ข 
2. ความสามารถเฉพาะตําแหนง 

   ใหทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหนง ดวยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้ 
2.1 ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน) ใหทดสอบในเร่ืองตอไปนี้ 

- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักการสอน และการจัดการเรียน 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- การพัฒนาผูเรียน 
- การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   2.2 ความรู ความสามารถเก่ีวกับกลุมวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกกท่ีประกาศรับสมัคร  (๕0 คะแนน)  
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ภาค ค 
    3. ความเหมาะสมตําแหนง (คะแนน ๕0 คะแนน) 
                    ใหประเมินดวยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยประเมินจาก 

๓.๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา  (๑๐ คะแนน) 
๓.๒ บุคลิกลักษณะ    (๑๐ คะแนน) 
๓.๓ การมีปฏิภาณไหวพริบ ทวงทีวาจา    (๑๐ คะแนน) 
๓.๔ เจตคติและอุดมการณ   (๑๐ คะแนน) 
๓.๕ ประสบการณหรือผลงาน   (๑๐ คะแนน) 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2565) 

 
ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565  
2 รับสมัคร 5 – 9 กันยายน 2565  
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร ภายใน 12 กันยายน 2565   
4 สอบขอเขียน – สัมภาษณ 17 กันยายน 2565   
5 ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ภายใน 19 กันยายน 2565  
6 รายงานตัว-จัดทําสัญญาจาง จะแจงใหทราบภายหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-9- 

 
บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก 

ท่ีเปดรับสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

(แนบทายประกาสสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2565) 
 

ตําแหนง กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ 
ครูผูสอน 
 

1. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย (รหัสวิชา 01 ) 
   1.1 ปฐมวัยศึกษา 
   1.2 การศึกษาปฐมวัย 
   1.3 อนุบาลศึกษา 
   1.4 อนุบาล 
   1.5 การอนุบาลศึกษา 
   1.6 การปฐมวัยศึกษา 
   1.7 การสอนปฐมวัย  
   1.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามขอ 1.1 – 1.7 
 
2. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (รหัสวิชา 02 ) 
   2.1 ประถมศึกษา 
   2.2 การประถมศึกษา 
   2.3 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   2.4 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามขอ 2.1 – 2.3 
 
3. ภาษาไทย (รหัสวิชา 03 ) 
   3.1 ภาษาไทย 
   3.2 การสอนภาษาไทย 
   3.3 วิธีสอนภาษาไทย 
   3.4 ภาษาและวรรณคดีไทย 
   3.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   3.6 วรรรคดีไทย 
   3.7 ไทยศึกษา 
   3.8 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   3.9 ไทยศึกษา 
   3.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามขอ 3.1 – 3.9 
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ตําแหนง กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ 

ครูผูสอน 
 

4. คณิตศาสตร (รหัสวิชา 04 ) 
   4.1 คณิตศาสตร 
   4.2 การสอนคณิตศาสตร 
   4.3 คณิตศาสตรศึกษา 
   4.4 คณิตศาสตรประยุกต 
   4.5 การศึกษาคณิตศาสตร 
   4.6 การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
   4.7 สถิติ 
   4.8 สถิติคณิตศาสตร 
   4.9 สถิติประยุกต 
   4.10 คณิตศาสตร – เคมี 
   4.11 คณิตศาสตร – ฟสิกส 
   4.12 คณิตศาสตร – ชีวะ 
   4.13 คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 
   4.14 คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 
   4.15 คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ 
   4.16 สถิติศาสตร 
   4.17 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามขอ  
4.1 – 4.17 
 
5. ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 05 ) 
   5.1 ภาษาอังกฤษ 
   5.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
   5.3 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
   5.4 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
   5.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   5.6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
   5.7 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
   5.8 วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
   5.9 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
   5.10 ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
   5.10 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
   5.11 ภาษาอังกฤษและการแปล 
   5.12 วรรณคดีอังกฤษ 
   5.13 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ    
   5.14 ภาษาอังกฤษข้ันสูง 
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ตําแหนง กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ 
ครูผูสอน 
 

5. ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 05 ) (ตอ) 
    5.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    5.16 การสอนวิชาภาษาอังกฤษปจจุบันตางประเทศ   
           (อังกฤษ) 
    5.17 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
หรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามขอ  
5.1 – 4.16 
 
 

 
 

 
 
หมายเหตุ   กรณีสาขาวิชาเอกไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหแนบเอกสารและหลักฐานจากสถาบันการศึกษา 
ท่ีอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในการรับรองรายวิชา ใดยพิจารณานับหนวยกิต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 เร่ืองแนวปฏิบัติการนับหนวยกิต ดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ใหนับหนวยกิตในรายวิชานั้นๆ 
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรตอเนื่อง ใหนับหนวยกิตในรายวิชานั้นๆ ในระดับ 
ปริญญาตรีไมนอยกวา 20 หนวยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมเกิน 10 หนวยกิต รวมแลวไมนอยกวา 
30 หนวยกิต 
 3. สําหรับการตรวจสอบคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ใหสืบคนตรวจสอบไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ.  
www.otepc.go.th 
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