
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
……………………………………………………………………. 

        ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลงวันที่ 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  และแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชือ่ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน   

1.1 ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

 อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท/เดือน 

 อัตราว่าง   จ านวน  5 ต าแหน่ง 

 1.2 ชื่อต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
    อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท/เดือน   
    อัตราว่าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 รายละเอียด ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 2 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 

ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไปเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผล
การปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับดี ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การ
บรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
เงื่อนไขตามที่ส่วนราชการก าหนด 
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2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   

   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                         
                     ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ  จิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด                            
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ   

๘)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๙)  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
   10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
องค์วิชาชีพนั้นๆ 
   11) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   13) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรตและนักบวช 
   14) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  2.2.1 ต าแหน่งครูผู้สอน  

      ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร   
     ๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

  2.2.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  

กรณีผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิในการสมัครสูงกว่าที่ประกาศรับสมัคร ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับที่ประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี้  (ตามรายละเอียดแนบท้าย 4) 

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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3. การรับสมัคร 

3.1 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง                         

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ใน
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                
(วันเวลาราชการ) 

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
    ขนาด ๑ นิ้ว (กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร) 
    ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน     จ านวน  ๓  รูป  
2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   จ านวน  1 ฉบับ 
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ฉบับภาษาไทย                                                             

ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                                                                                     
ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย   จ านวน ๑ ฉบับ                                              

4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง                                                                   
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน                                                   
ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิด                                                                    
รับสมัครวันสุดท้าย (ต าแหน่งครูผู้สอน)    จ านวน  ๑  ฉบับ  

5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
6) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้                                                                

ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.                                                      
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549       จ านวน ๑ ฉบับ 

8) ใบส าคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
9) ส าเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว 

เปลี่ยนชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า  จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ เอกสารในการยื่นใบสมัคร ตามรายการที่ 2-9 ให้น าฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด โดยให้

ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังของนายกรัฐมนตรี 
จึงขอความร่วมมือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน ดังนี้ 
   1. ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อสมัคร 
   2. ให้ผู้สมัครเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาช่วงการรับสมัคร 
   3. ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามเข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัคร 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 300 บาท  
2. เมื่อออกใบสมัครคัดเลือก และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประการรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยืนยันหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ ผู้นั้น จะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔  หรือทางเว็บไซต์  http://www.khonkaen4.net 

5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย 4) 

6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

วัน เดือน ปี 
 

เวลา 
 

วิธีการเลือกสรร 
 

เต็ม ๑๕๐ คะแนน 
 

วันเสาร์ที ่
24 ธันวาคม 2565 

 

 
09.0๐ – ๑0.๐๐ น. 

 
 11.00 - 12.00 น. 

ภาค ก  (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  
ภาค ข  (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาและ
วิชาเอก  (เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) 
- ความรู้ทักษะ สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  (เฉพาะต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) 

 
คะแนน 5๐ คะแนน 

 
คะแนน 5๐ คะแนน 

๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป 
 

ภาค ค  (สอบสัมภาษณ์) 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

    
คะแนน ๕๐ คะแนน 

หมายเหตุ  สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนน ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ข ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก และภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะ
เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยตามล าดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า และหากได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้
คะแนนภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า  การตัดสินถือเป็น
เด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
8.1 การประกาศรายช่ือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรร ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565  ณ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
หรือทางเว็บไซต์  http://www.khonkaen4.net  

 
/8.2.การข้ึนบัญชี... 
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8.2 การขึ้นบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

จากผู้ผ่านเกณฑก์ารสรรหาและเลือกสรร มีก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
     1. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
     ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
              ๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
     ๔. บัญชผีู้ผ่านการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
                        ๕. มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

9. การจัดท าสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและ

เลือกสรร  เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 

  การเรียกใช้บัญชีในครั้งถัดไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะท า
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฎในเอกสารการสมัคร  ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังต้อง
แจ้งข้อมูล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันที 

9.2 เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 จะเรียกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรล าดับที่ถัดไป เพ่ือจัดท าสัญญา
จ้างต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกคนที่ต้องทราบประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 จะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น 

9.4 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง 
หรือยกเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

9.5 การจ้างพนักงานราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็น
ลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 



 
 

ปฏิทินการรับสมัคร เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

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

1. ประกาศรับสมัคร            วันพฤหัสบดี  ที่ 1  ธันวาคม 2565 
 
2. รับสมัคร          ระหว่างวันที่ 8 - 15  ธนัวาคม 2565   

ในวันเวลาราชการ 
0 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร              ภายในวนัอังคารที่ 20  ธันวาคม 2565 
 
4. สอบภาค ก (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไป            
    สอบภาค ข (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 
    สอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับต าแหน่ง            
 
5. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร    ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
 
6. รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาและปฏิบัติงาน    
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566  
   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าย 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 

1. ชื่อกลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง     ครูผู้สอน 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนดว้ยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4) จัดท าแผนการสอนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 

5) จัดท าสื่อประกอบการสอนและด าเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
 6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8) ให้ค าแนะน าและแนะแนวการศึกษาอาชีพผู้เรียน  
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง     5  อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ พ300880, พ300914, พ300964, พ301936, พ300869) 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท  ต่อ เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนกังานราชการ พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื่อง คา่ตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2561 
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วนัท าสญัญาจา้งถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2566 และอาจต่อสญัญาจา้งได้อีกภายในวงเงินทีไ่ด้รับ  ตามกรอบระยะเวลาทัง้นีไ้ม่เกนิ
คราวละ 4 ป ี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามกลุ่มวชิาเอกที่ก าหนดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้และจะต้องมีความรูพ้ื้นฐานทางวิชาชีพครู (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 3) 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแ้สดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเ้พ่ือปฏิบัติหน้าทีสอน (ที่ยังไม่
หมดอายุภายในวนัสุดท้ายของการสมัคร) 
2. ชื่อกลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง     นักทรัพยากรบุคคล 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 4 
อัตราว่าง     1  อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ พ310738) 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท  ต่อ เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนกังานราชการ พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื่อง คา่ตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2561 
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วนัท าสญัญาจา้งถงึวนัที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินที่ได้รับ  ตามกรอบระยะเวลาทั้งนี้
ไม่เกินคราวละ 4 ป ี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  กรณีผู้สมัครที่ใช้
คุณวุฒิในการสมัครสูงกว่าที่ประกาศรับสมัคร ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้  (ตามรายละเอียด
แนบท้าย 4) 

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 

 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 2 

บัญชีรายละเอียดอัตราว่างพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

อัตราว่าง รวมจ านวน 6 อัตรา   
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565) 

 
พนักงานราชการประเภทท่ัวไป กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 5 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มวิชาเอก ต าแหน่งเลขที่ อัตราว่าง 
1 บ้านโคกกลาง กระนวน คณิตศาสตร์ พ300880  1 
2 บ้านท่ากระเสริม น้ าพอง ภาษาอังกฤษ พ300914 1 
3 นาค าพิทยาสรรพ์ อุบลรัตน์ พลศึกษา พ300964 1 
4 บ้านนาง้อง เขาสวนกวาง ภาษาอังกฤษ พ301936 1 
5 บ้านวังโพน กระนวน ศิลปศึกษา พ300869 1 

 
 

พนักงานราชการประเภทท่ัวไป กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
ที ่ สังกัด อ าเภอ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งเลขที่ อัตราว่าง 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

น้ าพอง วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางสังคมศาสตร์   

พ310738 1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 3 

บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอก 
ที่เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565) 

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก   
(1) คณิตศาสตร์     (2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  (4) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(5) คณิตศาสตร์ประยุกต์    (6) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(7) สถิติ      (8) สถิติคณิตศาสตร์ 
(9) สถิติประยุกต์     (10) สถิติศาสตร์ 
(11) คณิต-ฟิสิกส์  
(12) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ (1) – (11) 

2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก   
(1) ภาษาอังกฤษ     (2) การสอนภาษาอังกฤษ 
(3) วรรณคดีภาษาอังกฤษ    (4) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   (6) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
(7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ    (8) ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
(9) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ    (10) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(11) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) (12) วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
(13) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  (14) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(15) ภาษาอังกฤษชั้นสูง    (16) ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
(17) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(18) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ (1) – (17) 

3. กลุ่มวิชาพลศึกษา  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก   
(1) พลศึกษา     (2) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(3) การฝึกและการจัดการกีฬา   (4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
(5) วิทยาศาสตร์การออกก าลังและการกีฬา  (6) พลานามัย 
(7) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   (8) การสอนพลศึกษา 
(9) สันทนาการ     (10) นันทนาการ 
(11) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา     
(12) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ (1) – (11) 

4. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก   
(1) ศิลปะ      (2) ศิลปศึกษา 
(3) ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา   (4) ศิลปะไทย 
(5) ประยุกต์ศิลปศึกษา    (6) ภาพพิมพ์จิตรกรรม 
(7) จิตรกรรมไทย     (8) จิตรกรรมสากล 
(9) ประติมากรรม     (10) ประติมากรรมไทย 
(11) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ท่ีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวชิาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด ตามข้อ (1) – (10) 

 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 4 

บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอก 
ที่เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565) 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์    
(1) ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ 
(2) ปริญญาตรีทางศิลปะศาสตร์ 
(3) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
(4) ปริญญาตรีทางบัญชี 
(5) ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ 
(6) ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ 
(7) ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 
(8) ปริญญาตรีทางครุศาสตร์ 
(9) ปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(10) ปริญญาตรีทางสังคมวิทยา 
(11) ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 
(12) ปริญญาตรีทางสังคมสังเคราะห์ 
(13) ปริญญาตรีทางสุขศึกษา 
(14) ปริญญาตรีทางพาณิชศาสตร์ 
(15) ปริญญาตรีทางพัฒนาชุมชน 
(16) ปริญญาตรีทางการเงินและการธนาคาร 
(17) ปริญญาตรีทางปรัชญา 
(18) ปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ 
(19) ปริญญาตรีทางจิตวิทยา 
(20) ปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 5 

รายละเอียดต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือ

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1.3 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท าหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา 
และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

1.4 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผนอัตราก าลังของ
ส่วนราชการ 

1.5 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
บริหารค่าตอบแทน 

1.6 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและ
จรรยา 

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารง

ต าแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ

หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง 

4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 

/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง... 



 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  กรณีผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ
ในการสมัครสูงกว่าที่ประกาศรับสมัคร ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับท่ีประกาศรับสมัครในครั้งนี้  (ตามรายละเอียดแนบท้าย 4) 

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้าย 6 
รายละเอียดหลักสูตรการประเมิน  

 

พนักงานราชการ   ต าแหน่งครูผู้สอน 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)   (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง 
6) นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
7) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
8) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) (คะแนน 50 คะแนน) 
1) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู      25 คะแนน 
2) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก          25 คะแนน 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 50 คะแนน) 
โดยประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา        10 คะแนน 
2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา        10 คะแนน  
3) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์       10 คะแนน 
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ        10 คะแนน 
5) เจตคติ อุดมการณ์         10 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดแนบท้าย 7 

รายละเอียดหลักสูตรการประเมิน  

พนักงานราชการ   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)   (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่เก่ียวข้อง 
4) นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
6) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
7) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) (คะแนน 50 คะแนน) 
1) ความรู้เกี่ยวกับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
5) ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ.2561 
6) ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
7) ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 50 คะแนน) 
โดยประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา       10 คะแนน 
2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา       10 คะแนน  
3) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์      10 คะแนน 
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ       10 คะแนน 
5) เจตคติ อุดมการณ์        10 คะแนน 
 


