
 

 

 

 

 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  ตําแหนงครูผูสอน 

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

          ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ประสงครับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงครูผูสอน   กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2   
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง  มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ตําแหนงครูผูสอน  รายละเอียดดังน้ี 

  1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
      1.1 ตําแหนงลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน อัตราจางเดือนละ 15,000 บาท  
จํานวน 1 อัตรา  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ 

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
  2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  2.1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  2.1.5 ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ตองหาม ตามที่กําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
  2.1.6 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 
  2.1.7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1.8 ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  2.1.9 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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  2.1.10 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแต 
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.11 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
  2.1.12 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย   
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
  2.1.13 ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารบัราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ 

 หมายเหต ุ  ผูที่ผานการคัดเลือก ในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน แสดงวา 
ไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นดวย 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ  
คัดเลือกได  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2501   และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
และในกรณีสมัครสอบไวแลวและไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน  
หากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ 

3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รบัสมคัร 
                       ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงาน-
บุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ตั้งแตวันท่ี 17-23 พฤษภาคม  2565 
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ในเวลาราชการ  (ไมเวนวันหยุดราชการ)   ผูสมัครตองแตงกาย 
ตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวผา สีสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  
สวมรองเทาหุมสน  สตรีสวมเสื้อ กระโปรงสุภาพ (หามสวมกางเกง) สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน  
และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

  4. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา        
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันภายในวันเปดรับสมัคร
วันสุดทาย และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งระบุวิชาเอก ฉบับจริงและสําเนา   
จํานวน 2 ชุด  
 (2) บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
 (3) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถายไวไมเกิน       
6 เดือน จํานวน 3 รูป 
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 (4) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-ช่ือสกุล       
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี)  ฉบับจริงและสําเนา  
จํานวน 1 ฉบับ 
 (5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ ซึ่งมีอายุไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให ฉบับจริงและสําเนา 
จํานวน 1 ฉบับ 
 ทั้งน้ี  ในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง 
และลงลายมือชื่อกํากับไวดวยทุกหนา 

  5. เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิ 
ของตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตามประกาศ 
รับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

  6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขารับการคัดเลือก 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะประกาศรายช่ือ 
ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2565   ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2  และทางเว็บไซต http:// www.skarea2.go.th  

  7. หลักสตูรและวิธีการคดัเลอืก 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะสอบคัดเลือกโดย 
วิธีการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ (คะแนน 150 คะแนน) 

  8. กําหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก 
หลักสูตรการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 

วันที่ 29 พฤษภาคม  2565     
เวลา 09.00-10.00 น.  ภาค ก  ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
                                          ภาษาไทย และกฎหมายที่ใชปฏิบัติราชการ 
เวลา 10.30-11.30 น.  ภาค ข  วิชาการศึกษา/ปฏิบัติราชการและวิชาเอก 

(100) 
 

50 
50 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 

วันที่ 29 พฤษภาคม  2565 
เวลา 13.00 น.เปนตนไป ภาค ค  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) 

 
(50) 

 

                            รวมคะแนน 
 

150  

สําหรับสถานท่ีสอบคัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
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จํานวนอัตรา

ที่รับสมัคร

1 เพียงหลวง 17 (บานแสง) / ตาพระยา ปริญญาตร/ีคณิตศาสตร 1 15,000 งบดําเนินงาน จางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วันทําสัญญาจางถึงวันที่ 30 กันยายน  2565 การจางคร้ังท่ี 2 เปนไปตามเง่ือนไขงบประมาณ

ที่ สพฐ.จัดสรร

รวมทั้งสิ้น 1

ที่ หมายเหตุ

1. กลุมวิชาเอกคณิตศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.1 คณิตศาสตร ประถมศึกษาสระแกว เขต 2

1.2 การสอนคณิตศาสตร ไมพิจารณาการนับหนวยกิต

1.3 การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา กรณีวิชาเอกไมตรงตาม

1.4 คณิตศาสตรศึกษา ประกาศรับสมัคร

1.5 คณิตศาสตรประยุกต

1.6 การศึกษาคณิตศาสตร

1.7 สถิติ

1.8 สถิติคณิตศาสตร

1.9 สถิติศาสตร

1.10 สถิติประยุกต

1.11 คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ

1.12 คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร

1.13 คณิตศาสตร-เคมี

1.14 คณิตศาสตร-ฟสิกส

1.15 วิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคูตรงตามชื่อ

สาขาวิชาเอก ขอ 1.1-1.14

2. บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงครูผูสอน  กลุมวิชาเอกคณิตศาสตร 

กลุมวิชา/สาขาวิชา/วิชาเอก

1. บัญชีรายละเอียดอัตราคาจางวางลูกจางชั่วคราว   ตําแหนงครูผูสอน

ที่ โรงเรียน คุณวุฒิ/วิชาเอก ที่รับสมัคร คาจาง:เดือน ประเภทงบประมาณ/โครงการที่จาง เงื่อนไขระยะเวลาการจางตามสัญญา (ครั้งที่ 1) หมายเหตุ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2   ลงวันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ.  2565



 
 

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  
ตําแหนงครูผูสอน   กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
------------------------------ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง   
    ช่ือตําแหนง             ครู   
    สถานท่ีปฏิบัติงาน     โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บานแสง)  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การสงเสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน 
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังน้ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รายละเอียดดังน้ี 

   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน  
ดวยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
   5. ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนา 

ผูเรียนตามศักยภาพ 
   6. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
   7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร เพื่อนํามาปฏิบัติงาน 

ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี 
ใหม ๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน 

   9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง 
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

10. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
                                            ------------------------ 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชัว่คราว  
 ตําแหนงครูผูสอน   กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที ่10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565) 

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

                  ภาค ก.   ความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย และกฎหมายที่ใชปฏิบัติราชการ   
(คะแนน 50 คะแนน)  ใหทดสอบความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียน ดังนี้  

      1. ความสามารถทางดานการคํานวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณติศาสตรเบ้ืองตน 

การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ 
2. ความสามารถดานเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ 
การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ 

3. ความเขาใจภาษา  
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ 

ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ  ความเขาใจบทรอยกรอง  
ทั้งนี้  รวมถึงการสรุปความ ตีความ  ยอความ เรียงความ แตงประโยค   

4. การใชภาษา 
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง 

ตามหลักภาษาและการเรียงความ   
                 5. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 
                        พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และที่แกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555   พระราชบัญญัติสภาครู- 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
               6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในชีวิตประจําวัน 

                   ภาค ข.    วิชาการศึกษา/วิชาชีพครู และวิชาเอก  (คะแนน 50 คะแนน)   
ใหทดสอบความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียน  ดังน้ี 
                  ทดสอบเกี่ยวกับวิชาการศึกษา จิตวิทยา หลักการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา  
การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน   วิชาชีพครู  และทดสอบเนื้อหาวิชาของหลักสูตรวิชาเอก 
                   ภาค ค.    ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนน 50 คะแนน  
ประกอบดวย 
                           - คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับตําแหนงครู (10 คะแนน) 
                           - บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
                           - ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)  
                           - ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน) 
                                                              -------------------------- 
 

 



 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  
ตําแหนงครูผูสอน  กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565) 
--------------------------------------- 

 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 10-16 พฤษภาคม 2565    

2. รับสมัครสอบคัดเลือก 
17-23 พฤษภาคม  2565     

 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 25 พฤษภาคม  2565   

4. สอบขอเขียน 29 พฤษภาคม  2565    

5. สอบสัมภาษณ 29 พฤษภาคม  2565    

6. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 30 พฤษภาคม  2565    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




