
 

 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

 ตามโครงการคืนครูให้นักเรยีน 
--------------------------------------------------------- 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่าย อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒0/๒๕๖0 ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖0 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔00๙/ว 4562 ลงวันที่                    
๒๔ กรกฎาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง   ธุรการโรงเรียน 
  1.1.1 อัตราว่าง  จ านวน  ๒  อัตรา 
  1.1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน 
  1) โรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง (ต าแหน่งเลขท่ี จ๒๑0๑0๓๑)  
                                             จ านวน 1 อัตรา 

2) โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา อ าเภอน้ าพอง (ต าแหน่งเลขท่ี จ๒๑00๙๘๓)  
    จ านวน 1 อัตรา 

     1.1.3 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
                      1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  
      รวมทั้งระบบ E- Office 

2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล 
3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึก 
    ข้อมูลการจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

   4) งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและ 
      ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
   5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  1.1.5 ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ นับแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง 
ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุและ
แต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าหรือ
ข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคักเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขตามที่ส่วน
ราชการก าหนด 
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                  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    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 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
              ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด                            
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ   
                            ๘)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๙)  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
    10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในกฎหมายองค์วิชาชีพนั้นๆ 
    ๑๑) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     ๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั 
    ๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรตและนักบวช 
    14) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

    ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งต าแหน่ง 
        (1)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
  (2)  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                               (๓)  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี 
                  ๓. การรับสมัคร 
         ๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่              
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ระหว่างวันที่ 7 – ๑5 มีนาคม 
๒๕66 (วันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแตเ่วลา 13.00 – 16.30 น. 
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๓.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                       1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด 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) ฉบับภาษาไทยที่ระบุกลุ่มวชิา หรือทาง สาขาวิชาเอก  
                                                 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย            จ านวน ๑ ฉบับ                                        
                               ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
                               ๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
                               ๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้  ไม่เกิน ๑ เดือน                                                                                  
                                                 และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   จ านวน ๑ ฉบับ 
                              ๗)  ใบส าคญัแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จ านวน 1 ฉบับ 
                              ๘) ส าเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว 
                                  เปลี่ยนชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า   จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ เอกสารในการยื่นใบสมัคร ตามรายการที่ 2-8 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) ตลอดระยะเวลาชว่งการรบัสมัคร 
   3. ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามเข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัคร 
                       3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                              1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสยีค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ คนละ 200 บาท  
                              2. เมื่อออกใบสมัครคัดเลือก และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงิน    
                                  ค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

      ๓.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
                    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประการรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืนยันหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับ ผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
   

                  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หรือที่เว็บไซต์ https://www.khonkaen4.net 
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                      ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
รายละเอียดของหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ (ตามรายละเอียดแนบ ๒) 

                  ๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 26 มีนาคม 2566 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

ภาค ก สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 
(ท้ายประกาศ) 

๕0 
 
 
 
 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2566 
เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ 
 

50  

       หมายเหตุ สถานที่ในการสอบภาค ก และภาค ข จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

                  7. เกณฑ์การตัดสิน  
           ๗.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล าดับที่
ของผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  
  7.2 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมทุกภาคเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาค ก มากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนสอบภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน
ผู้ที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 

     8. ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
                       8.1 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หรือที่
เว็บไซต์ https://www.khonkaen4.go.th ทั้งนี้ จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 
                       8.2 การข้ึนบัญชี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
จากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามก าหนด 
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
๔. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

  ๙. การจัดท าสัญญาจ้างของผู้ผ่านการคัดเลือก 
                         9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัลเลือกในครั้งแรก ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผ่านการคัดเลือก เป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
 
 

/การเรียกใช้บัญชี... 
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      การเรียกใช้บัญชีในครั้งถัดไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
จะท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฎในเอกสารการสมัคร  ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังต้องแจ้งข้อมูล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทันที                                                                      
 9.2 เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 จะเรียกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรล าดับที่ถัดไป เพื่อจัดท า
สัญญาจ้างต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกคนที่ต้องทราบประกาศผลการคัดเลือกและจะ
เรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 
                    9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 จะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  หากผู้ได้การคัดเลือกตามประกาศไม่มารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าตอบแทน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น 
                   9.4 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 9.5 การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการ       

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66 
 
                                                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบ 1 
 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
------------------------------- 

 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ 2566  
2 รับสมัคร 7 – ๑5 มีนาคม 2566 วันเวลาราชการ 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑7 มีนาคม 2566  
4 ภาค ก สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 
(ท้ายประกาศ) 
 
ภาค ข สอบสัมภาษณ์ 

26 มีนาคม 2566 
เวลา  11.00 – 12.00 น. 

 
 

26 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566  
6 รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 3 เมษายน 2566  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

                                                                                                  
 เอกสารแนบ 2 

 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2566) 

                       ------------------------------------------ 
1. ภาค ก สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑)  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ                                                       

                                   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
   ๒)  ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๓)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
   ๔)  ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๕)   ความรูเ้กี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน 

 

2. ภาค ข สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมนิบุคคลโดยวธิีการสัมภาษณ์ พิจารณาหวัข้อต่อไปนี้ 
                     ๑) ประวัติสว่นตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์    (๑๐ คะแนน) 
  ๒) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา      (๑๐ คะแนน) 
  ๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์       (๑๐ คะแนน) 
  ๔) ปฏิภาณไหวพริบ       (๑๐ คะแนน) 
  ๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมคติ    (๑๐ คะแนน) 

 
 
 
 

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


