
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. รับสมัคร  
วันที่ 1๒ – 1๖ กันยายน 2565 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 

3. ด าเนินการเลือกสรร 

- วันที่ 24 กันยายน 2565   
  สอบข้อเขียน ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
                  ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.  
- วันที่ 25 กันยายน 2565  
  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  **สถานที่ด าเนินการเลือกสรรจะแจ้งให้ทราบ         
ในประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที ่๓๐ กันยายน 2565 

5. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เมื่อ สพฐ. แจ้งจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















เอกสารแนบ 1 
บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก 

ในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง 
ที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ประกาศ ณ วนัที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2565) 

 

รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ทาง 

๐๑ กลุ่มวิชา หรือทางประถมศึกษา  ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้    
    1. ประถมศึกษา 
    2. การประถมศึกษา 
    3. การศึกษาประถมศึกษา 
    4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง         
        หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามข้อ 1 – 3 

02 กลุ่มวิชา หรือทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขา
วิชาเอก ต่อไปนี้ 
    1. อนุบาล 
    2. อนุบาลศึกษา 
    3. การอนุบาลศึกษา 
    4. การศึกษาอนุบาล 
    5. ปฐมวัย 
    6. ปฐมวัยศึกษา 
    7. การปฐมวัย 
    8. การศึกษาปฐมวัย 
    9. การปฐมวัยศึกษา 
   10. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   11. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   12. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
   13. หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย 
   14. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
   15. การสอนปฐมวัย 
   16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ    
         วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามข้อ 1 – 15 
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ฃต าแหน่ง/รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 

03 
   

กลุ่มวิชา หรือทางภาษาไทย ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้    
    1. ภาษาไทย 
    2. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    3. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
    4. การสอนภาษาไทย 
    5. วิธีการสอนภาษาไทย    
    6. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง        
       หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามข้อ 1 – 6 

04 กลุ่มวิชา หรือทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้    
    1. คณิตศาสตร์ 
    2. คณิต-เคมี 
    3. คณิต-ฟิสิกส์ 
    4. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    5. การสอนคณิตศาสตร์ 
    6. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
    7. คณิตศาสตร์ศึกษา 
    8. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
    9. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
    10. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง         
          หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามข้อ 1 – 9 

05 กลุ่มวิชา หรือทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้    
    1. ภาษาอังกฤษ 
    2. การสอนภาษาอังกฤษ 
    3. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
    4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ       
    5. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
    6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
    7. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
    8. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
    9. ภาษาอังกฤษนานาชาติ 
    10. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
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ต าแหน่ง/รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 

05 (ต่อ) 
 
 
 
 
   

กลุ่มวิชา หรือทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้ (ต่อ) 
    11. วรรณคดีอังกฤษ 
    12. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
    13. ภาษาอังกฤษขั้นสูง  
    14. ภาษาอังกฤษศึกษา 
    15. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
    16. ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
    17. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
    18. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    19. การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่พูดภาษาอ่ืน 
    20. การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจาก     
          ภาษาอังกฤษ 
    21. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
          หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามข้อ 1 - 20 

06 
 

กลุ่มวิชา หรือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก 
ต่อไปนี้    
    1. วิทยาศาสตร์ 
    2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 3. การสอนวิทยาศาสตร์ 
 4. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 7. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 8. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
 9. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 10. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 11. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
 12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
 13. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
 14.  สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก    
            ทั้งคู่ตรงตามข้อ 1 - 13 

 



เอกสารแนบ 2 

หลักสูตรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565) 
------------------------------ 

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  
            เลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
          1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
     4.๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 4.๕ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 4.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
                4.๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2547 
 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 6. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๗. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
         เลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
  1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
  1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทางที่สมัครสอบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
                เลือกสรรโดยวิธกีารสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง ที่สมัคร 
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ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน)  
 เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตและประเมินแฟ้มผลงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
                ๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีว่าจา 
                ๑.๒ วุฒภิาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
                ๑.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 
  ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 
                ๒.๑ ประวัติการศึกษาและการท างาน 
                ๒.๒ ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

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



                                                        
                                                     เลขประจ ำตัวสอบ   

        ใบสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

 
 
     
1. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. สมัครต าแหน่ง ครผูู้สอน  

 กลุ่มวิชา หรือทาง................................................... 
……………………………………………………………………………. 

ที่อยู่ที่ติดต่อได…้……………………….……………………………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ

………………………………………………………………………………………………. ........................................ ........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………..……………………….. สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………… ........................................ ........................................ 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………..………………….. 
สถานภาพ สัญชาต ิ

ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………… ........................................ ........................................ 
วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร………………………………………………………………. การรับราชการทหาร ศาสนา 
วัน เดือน ปี ทีบ่ัตรหมดอายุ................................................................. ........................................ ........................................ 

อาชีพปัจจุบัน.................................................................................... จังหวัด.................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.......................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลกำรศกึษำ 
                 ปี พ.ศ.  

สถานศึกษา 
        

ประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก       จาก        ถึง 
    
    
    
    
    
    

3. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 
                  ปี พ.ศ.        ช่ือและที่อยู่     ต าแหน่งงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหน่วยงาน       หนา้ที่โดยย่อ   
      
      
      
      
      
      

    
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  

1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

 

กลุ่มวชิำ หรือทำง……………………………… 

    



๒ 

 

  โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

 

 โปรดให้ความเห็นเกีย่วกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง 
 
 
 

 

4.  ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 
 

 

5.  บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 

     ช่ือและนามสกุล      ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ความสัมพันธ์กับท่าน 

……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

6.  ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในในประกำศรับสมัครของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
เรื่อง รับสมัครสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กลุม่งำนบริหำรทั่วไป ต ำแหนงครูผู้สอน  สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 ประกำศ ณ วันที่ 5 กันยำยน 2565 

7.  ได้แนบส ำเนำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำพร้อมใบสมัคร จ ำนวน.....................รำยกำร  ดังน้ี  
              7.1 รูปถ่ายชุดสุภาพ หน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
                    ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวน 3 รูป 

        7.2 หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีซึ่งระบุวิชาเอกไว้อย่างชัดเจนและต้องได้รับอนมุัติ          
              จากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันรับสมัครวันสดุท้าย จ านวน 1 ฉบับ  
        7.3 ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. ที่รับรองคณุวฒุิท่ีใช้ในการสมัคร ที่แสดงว่ามคีณุสมบัติ  
              ตามประกาศรับสมคัรฯ ข้อ 2.2.1 (ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตส์ านักงาน ก.ค.ศ.) 
 7.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
        7.5 ส าเนาเอกสารที่แสดงว่ามีคุณสมบัตติามประกาศรับสมคัรฯ ข้อ 2.2.2 จ านวน 1 ฉบับ 
        7.6 ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุว่า        
              ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
              หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๑.๑ (๕)   
       7.7 หนังสือรับรองความประพฤต ิ(เฉพาะผู้สมัครเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี นับถึงวันรับสมัครวันสดุท้าย 
              และให้ตามแบบแนบท้ายประกาศนีเ้ท่านั้น))     
 7.8 แฟ้มสะสมงาน ประกอบการเลือกสรรตามหลักสตูรการเลือกสรร ภาค ค ข้อ ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
              จ านวน ๑ ชุด 
        7.9 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................จ านวน............ฉบบั 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ                             
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

                    ลงช่ือ…………….………………………………..ผู้สมัคร 
                (………….………………………………) 
         ยื่นใบสมัครวันที…่..……...เดือน................................  พ.ศ. ………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



หนังสือรับรองความประพฤต ิ
       เขียนที่.......................................................... 

        วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ........... 

  ข้าพเจ้า............................................................... ...................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย...............................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................ 

อาชีพ.........................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 

สถานที่ท างาน................................................................................................ ....................................................... 

.................................................................... ......................................................................................................... 

โทรศัพท์...................................................................โทรสาร..................................................................... ........... 

อีเมล์ (E-mail).........................................................เกี่ยวข้องกับ......................................................................... 

โดยเป็น....................................................................และรู้จักกันมาเป็นเวลา .....................ปี......................เดือน 

ขอรับรองว่า หลังจากท่ี................................................................................รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี ได้ประกอบอาชีพ (ท าอะไร ที่ใด ตั้งแต่ 

เมื่อใดถึงเม่ือใด).................................................................................................... ............................................... 

............................................................................................................................................................................  

........................................................................ .................................................................................................... 

........................................................................ ....................................................................................................  

และผู้นี้มีความประพฤติ..................................................................................................................... .................. 

........................................................................ .................................................................................................... 

ได้ประกอบคุณงามความดี คือ.................................................................................................... ........................ 

........................................................................ ....................................................................................................  

........................................................................ ....................................................................................... ............. 

........................................................................ ....................................................................................................  

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับรอง 

(...........................................) 

หมายเหตุ   

1.  ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคับบัญชาเดิม นายจ้าง หรือผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ 

2. ให้ยื่นเอกสารแสดงการพ้นโทษจ าคุกมาพร้อมหนังสือรับรองความประพฤตินี้ 


