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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------------------ 
         ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร  ฉะนั้น   อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย พนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 13 มกรำคม  2547  ประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบ
สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11  กันยำยน  2552  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511 / 2559  สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร   จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป    โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
           1.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง  
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
             ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน        จ านวน    8   อัตรา    
           (รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่ง ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 

สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย พนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 2547  ลงวันที่  
13 มกรำคม  2547 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง ค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558  และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 
  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำ ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และอำจต่อสัญญำ
จ้ำงได้อีกภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินครำวละ 4 ปี 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้   
     (1)  ต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
                           กำรศึกษำ พ.ศ. 2547   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยอนุโลม  และ  
     (2)  ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 8 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547  
                            ดังนี้ 

1) มีสัญชำติไทย 
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำม 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
                                                             / 4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง... 
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4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  หรือผู้บริหำรท้องถิ่น                                    
5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต    

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค    
พ.ศ. 2549   

6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงสั่งพักรำชกำร  ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือ ตำมกฎหมำยอื่น หรือ ถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้น ๆ  

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษ โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผิด

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกรัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน 

หรือ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ องค์กำรระหว่ำงประเทศ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัย ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่น 
12)  ไม่เป็นภิกษุสงฆ ์หรือภิกษุณี หรือ สำมเณร หรือ สำมเณรี 
13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน

หน่วยงำนของรัฐ 
         หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันที่จัดท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น 
           2.2  คณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
          ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้  
      3.  การรับสมัคร  
          3.1  วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร  
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง    
ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ระหว่ำงวันที่ 19 -  23  เมษำยน  2564 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. –   16.30 น. 
(เว้นวันหยุดรำชกำร) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะย่ืนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก   แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

        
 

                                                                                         3.2 เอกสำรหลักฐำน... 
 
 
 
 



-  3  -  

                           3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสำรหลักฐำน ดังนี้ 

(1) ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบท่ีก ำหนด (ตำมแนบท้ำยประกำศนี้) 
(2) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 

(Transcript Reports) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครโดยส ำเร็จ  
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (ฉบับภำษำไทย) 

(3) เอกสำรรับรองกำรนับหน่วยกิต ในกรณีผู้สมัครสอบรำยใด หำกหลักฐำนไม่ระบุวิชำเอก 
ที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกกำรรับสมัครให้นับหน่วยกิต จำกรำยวิชำที่ศึกษำตำม 
ใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) โดยให้สถำบันกำรศึกษำรับรองเอกสำรกำรนับหน่วยกิตมำพร้อม
(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนำคม  2560) 

(4) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว  ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 จ ำนวน  3  รูป   

(5)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้(ยังไม่หมดอำยุ) 
(6)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่มีชื่อผู้สมัคร ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับด้วย 
(7)  ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  
(8) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือ

เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญำตจำกคุรุสภำ ฉบับจริง
พร้อมส ำเนำ  

                           8.1  เอกสำรแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ที่พิมพ์ออกจำกระบบสำรสนเทศ 
                           ของคุรุสภำ ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขใบอนุญำต วันออก และวันหมดอำยุที่เป็นปัจจุบัน 
        8.2  หนังสือรับรองของคุรุสภำ ที่แจ้งว่ำได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่ำง      
                           ด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
           (9.) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ำมี) 
เอกสารในการยื่นใบสมัคร ตามรายการที่ 1 – 9 ให้น าฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด โดยให้ผู้สมัคร         
รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
               3.3  ค่าสมัครสอบ  
                     ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบ  คนละ 200 บำท  (สองร้อยบำทถ้วน) 
  เมื่อสมัครแล้วค่ำสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
แต่ทั้งนี้จะต้องด ำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 
 

             / 3.4 เงื่อนไขในกำรสมัคร... 
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                         3.4  เงือ่นไขในการรับสมัคร                                      

                    (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ    
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร                 
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ             
เข้ำรับกำรสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ         
ส ำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
                  (2) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถำนที่ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของ            
กำรไปรษณีย์หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หำกแจ้งสถำนที่ไม่ชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ผู้ผ่ำน 
กำรสรรหำและคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์                   
เข้ำรับกำรสรรหำและคัดเลือก ภำยในวันที่ 30  เมษำยน  2564  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  หรือดูรำยละเอียดได้ทำงเว็บไซด์ www.korat5.go.th 

 5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียน (100  คะแนน) หลักสูตรกำรคัดเลือกแต่ละกลุ่มวิชำหรือทำงสำขำวิชำเอก ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 
สอบสัมภำษณ์ ( 50  คะแนน)  รวมคะแนนเต็ม  150 คะแนน 
  5.1  ข้อเขียน  (คะแนน 100  คะแนน) 
                             ภำค  ก  ควำมรอบรู้  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   
                             ภำค ข   ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
                     5.2   ภำค ค  สัมภำษณ์  (คะแนน 50 คะแนน) 
 6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  จะด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก ดังนี้ 

วัน/ เดือน /ปี รำยกำร คะแนนเต็ม 
(150 คะแนน) 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
เวลำ 09.00 – 10.00  น. 
เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
เวลำ  13.00 – 16.30 น. 

 
ภำค ก  ควำมรอบรู้ ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (สอบข้อเขียน)  
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง(สอบข้อเขียน) 
ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (สัมภำษณ์) 
 

 
(คะแนน 50 คะแนน) 
(คะแนน 50 คะแนน) 
(คะแนน 50 คะแนน) 

หมำยเหตุ ส ำหรับสถำนที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหำและคัดเลือก 
                                                                                                              / 7. เกณฑ์กำรตัดสิน... 
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        7. เกณฑ์การตัดสิน 
      7.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จะตัดสินโดยแยกบัญชีตำมกลุ่มวิชำเอก 
      7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จะตัดสินผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ 
คัดเลือก ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มในแต่ละภำค 
      7.3 กำรเรียงล ำดับผู้ได้รับกำรคัดเลือก จะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละวิชำเอก ใน 
กรณีท่ีแต่ละวิชำเอกมีคะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สอบได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน 
ภำค ข  เท่ำกันอีกให้ผู้สอบได้คะแนนภำค ก มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและหำกยังได้คะแนนภำค ก เท่ำกันอีก 
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อน อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  
        8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
   ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับที่ของแต่ละกลุ่มวิชำเอก ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม  2564        
ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 หรือดูรำยละเอียดได้ www.korat5.go.th 

        9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
       (1)  ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชี 
       (2)  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
     (2.1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่ง 
     (2.2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด 
     (2.3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
     (2.4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
     (2.5) มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำในในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว หรือ 
เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนถือว่ำ บัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก 
          10. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
        (1) กำรจัดจ้ำง จะจัดจ้ำงตำมงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร   จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 จะท ำกำรเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก              
มำรำยงำนตัวครั้งแรกตำมล ำดับที่ตำมบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกแต่ละต ำแหน่ง ตำมจ ำนวนอัตรำว่ำงที่ประกำศ 
รับสมัครไว้นี้ มำจัดท ำสัญญำจ้ำง หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธิ  
        (2) กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในครั้งต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นรำยบุคคล 
โดยส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับ ตำมท่ีอยู่ที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลำมำรำยงำนตัว 
ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตรำของไปรษณีย์ต้นทำงบนจดหมำยลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 
        (3) กำรจัดจ้ำง (1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือเปลี่ยนสถำนภำพเป็น 
ลูกจ้ำงประจ ำ หรือข้ำรำชกำร ในระหว่ำงปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดหรือ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจ อำจเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ 

(4) เมื่อสิ้นปีงบประมำณ... 
 

http://www.korat5.go.th/


-  6  - 
                 (4) เมื่อสิ้นงบประมำณ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่อง จะด ำเนินกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน และจะท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องเฉพำะผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแล้วเท่ำนั้น 
        (5) กรณี หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 
ในประกำศรับสมัคร จะไม่พิจำรณำตกลงท ำสัญญำ หรือถูกยกเลิกกำรจ้ำงทันทีเนื่องจำกขำดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี 
โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น 
          11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
       (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำ 
และคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร ภำยในวันที่ 14 พฤษภำคม  2564  ให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยให้ผู้ที่ได้ล ำดับที่ดีกว่ำมีสิทธิเลือกโรงเรียนที่มีอัตรำว่ำงก่อน 
ตำมล ำดับ 
       (2) กรณีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและคัดเลือกที่ได้ท ำสัญญำจ้ำงแล้ว   หำกสถำนศึกษำท่ีปฏิบัติงำนอยู่มี 
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
จะด ำเนินกำรเกลี่ยตัวบุคคลและค่ำตอบแทนตำมตัวไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  ตำมนโยบำยกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
โดยยึดประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นส ำคัญ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก 
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเสมอภำค ดังนั้น หำกผู้ใดแอบอ้ำงว่ำ สำมำรถ 
ช่วยเหลือให้ได้รับกำรคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันนี้  โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ทรำบโดยด่วน 

  ประกำศ  ณ วันที่  7  เมษำยน   พ.ศ. 2564  

       

 

                                                                 (นำยสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำสีมำ เขต 5 
 
 
 
            
            
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ฉบับท่ี  1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน  2564   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
......................................................................................  

ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน 
กลุ่มงาน  บริหำรทั่วไป 
อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 18,000  บำท 
อัตราว่าง  จ ำนวน    8    อัตรำ  
ขอบข่ายงานลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ  
   (1)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่ 
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
   (2)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
  (3)  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
  (4)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบผู้ปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                     (5)  ปฏิบัตงิำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนำผู้เรียน 
ตำมศักยภำพ  
  (6)  ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  (7)  ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียน เพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

(9) ปฏิบัติงำนและประสำนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ/ผู้บังคับบัญชำ 
มอบหมำย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  
เป็นคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิวิชำเอก 
ที่น ำมำประกอบกำรสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชำ หรือทำงหรือสำขำวิชำเอกใด ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันที่ 18  เมษำยน  2556  
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์   2558  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่  5  กรกฎำคม  2560  
  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต ำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำน 
ที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน  หรือเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำน 
กำรตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญำตจำกคุรุสภำแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ที่ ศธ 5102.1/260  
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้ำยและทั้งนี้ ในวันจัดท ำสัญญำจ้ำง 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพต้องไม่หมดอำยุ 
 



หลักสูตรแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที ่16 มนีาคม 2564) 

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

ภาค ก  สอบข้อเขียน (50 คะแนน)  
 1. ควำมรอบรู้ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติกำรปฏิบัติวิชำชีพครู  
เกี่ยวกับวิชำกำร กำรทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้  
       1.1 สังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองปัจจุบัน  
       1.2 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ  
       1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
       1.4 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร  
        1.4.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
         1.4.2 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
           1.4.3 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กำรคุ้มครองเด็ก  
   1.4.4 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 
  1.5 ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข  ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ  
               ตัวเลข และข้อมูลต่ำง ๆ  
  1.6  ควำมสำมำรถ  ด้ำนภำษำไทย   ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ  กำรอ่ำนจับใจควำม กำรสรุปควำม  
               กำรตีควำม  กำรขยำยควำม   กำรสะกดค ำ  กำรแต่งประโยค  และค ำศัพท์ 
     1.7  ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปเหตุผล และอุปมำอุปมัย 
        1.8  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยม 

ภาค ข   สอบข้อเขียน (50 คะแนน)  
         ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ หรือทำงสำขำวิชำเอกท่ีประกำศรับสมัคร 

ภาค ค   สอบสัมภาษณ์   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ให้ประเมินผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ   ประวัติกำรท ำงำน   และสัมภำษณ์   เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  ควำมรู้ที่ 
เป็นประโยชน์กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และควำมรู้ในกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  
ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย   เจตคติ   และบุคลิกภำพ  เป็นต้น  โดยประเมินจำก 

1. พิจำรณำจำกประวัติ   ควำมสำมำรถ   ประสบกำรณ์  (10  คะแนน) 
2. พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ     (10  คะแนน) 
3. พิจำรณำจำกควำมรู้      (10  คะแนน) 
4. พิจำรณำจำกท่วงทีวำจำ เชำว์ปัญญำ ไหวพริบ             (10  คะแนน) 
5. พิจำรณำจำกเจตคติ      (10  คะแนน) 

 



  
                          บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่าง 
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

                    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
      (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564) 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มสาขา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

จ านวน/ต าแหน่ง 

1 บ้ำนกุดสระแก้ว เทพำรักษ์ สังคมศึกษำ 1 
2 บึงค ำคู โนนไทย สังคมศึกษำ 1 
3 บ้ำนดอนพะงำด ขำมสะแกแสง ปฐมวัย 1 
4 บ้ำนวังโป่ง ด่ำนขุนทด ปฐมวัย 1 
5 บ้ำนป่ำเพกำ พระทองค ำ ปฐมวัย 1 
6 บ้ำนมำบกรำด ด่ำนขุนทด ปฐมวัย 1 
7 บ้ำนท ำนบพัฒนำ พระทองค ำ ดนตรีไทย 1 
8 บ้ำนวังสนวน ด่ำนขุนทด วิทยำศำสตร์ 1 
                  รวม   8  อัตรา  

 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ฉบับท่ี  1 /2564 
ประกาศ  ณ วันที่   7  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี  
1 ประกำศรับสมัคร วันที่ 7  เมษำยน  2564 

2 รับสมัคร 
 

ระหว่ำงวันที่  19 – 23 เมษำยน 2564 
(เว้นวันหยุดรำชกำร) 

3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและ
คัดเลือก 
 

ภำยในวันที่ 30 เมษำยน  2563 

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์ 
 

ในวันที่  6  พฤษภำคม  2564 

5 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและคัดเลือก 
 

ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม  2564 

6 รำยงำนตัว ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5   พร้อมท ำสัญญำ 
และส่งตัวปฏิบัติหน้ำที่ท่ีสถำนศึกษำ 
 

ในวันที่  14  พฤษภำคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกลุ่มวิชา  
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน  

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ฉบับท่ี  1/2564 
ประกาศ  ณ วันที่  7  เมษายน   พ.ศ. 2564 

************************** 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 

1.1 กำรพัฒนำสังคม      1.2 กำรสอนพระพุทธศำสนำ 
1.3 กำรสอนสังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม    1.4 กำรสอนสังคมศึกษำ 
1.5 กำรสอนสังคมศึกษำระดับมัธยมศึกษำ   1.6 จริยศำสตร์ศึกษำ 
1.7 จริยศึกษำ       1.8 ธรรมนิเทศ 
1.9 สังคมสงเครำะห์ศำสตร์    1.10 บำลีพุทธศำสตร์     
1.11 โบรำณคดี      1.12 ประชำกรและกำรพัฒนำ 
1.13 ประชำกรศึกษำ     1.14 ประวัติศำสตร์ 
1.15 ประวัติศำสตร์ศิลปะ    1.16 ปรัชญำ 
1.17 ปรัชญำและศำสนำ     1.18 พระพุทธศำสนำ 
1.19 พุทธจิตวิทยำ     1.20 พุทธศำสตร์ 
1.21 ภูมิศำสตร ์     1.22 ภูมิศำสตร์แผนที่ 
1.23 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   1.24 รัฐประศำสนศำสตร์ 
1.25 รัฐศำสตร ์      1.26 วัฒนธรรมศึกษำ 
1.27 ศำสนศึกษำ     1.28 ศำสนำ 
1.29 ศำสนำเปรียบเทียบ     1.30 ศำสนำศึกษำ 
1.31 สังคมศึกษำ     1.32 สังคมวิทยำ 
1.33 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ   1.34 สังคมศำสตร์ 
6.35 สังคมศำสตร์กำรพัฒนำ    1.36 กำรพัฒนำชุมชน 
1.37 กำรเมืองกำรปกครอง    1.38 กำรสอนประวัติศำสตร์ 
1.39 มำนุษยวิทยำ 

  1.40 วชิำเอกอ่ืน ที่เกี่ยวกับสำขำสังคมศึกษำ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก ำหนดเป็นคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่ง 
                   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
 2.1 กำรศึกษำปฐมวัย     2.2 กำรอนุบำล 

2.3 กำรปฐมวัย       2.4 กำรอนุบำลศึกษำ 
2.5 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย    2.6 อนุบำลศึกษำ 
2.7 ปฐมวัยศึกษำ     2.8 โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
2.9 วิชำเอกอ่ืน ที่เกี่ยวกับสำขำปฐมวัย ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก ำหนดเป็นคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่ง 

                  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 



3. กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 

3.1   ดนตรีไทย       3.2   ดุริยำงค์ไทย 
3.3   คีตศิลป์ไทย      3.4   ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษำ 
3.5   ศิลปกรรมศำสตร์ศึกษำ – ดนตรีไทย    
3.16 วชิำเอกอ่ืน ที่เกี่ยวกับสำขำดนตรีไทย  ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็นคุณสมบัติ 
        ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 

4.1 วิทยำศำสตร์     4.2 วิทยำศำสตร์ทั่วไป      
4.3 กำรสอนวิทยำศำสตร์    4.4 กำรสอนวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
4.5 วิทยำศำสตร์กำรศึกษำ    4.6 กำรสอนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ 
4.7 วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม    4.8 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
4.9 วิทยำศำสตร์กำยภำพ    4.10 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
4.11 เคมี      4.12 ชวีวิทยำ 
4.13 ชวีวิทยำประยุกต์     4.14 กำรสอนชีววิทยำ 
4.15 ชวีวิทยำทั่วไป     4.16 กำรสอนชีววิทยำ ระดับมัธยมศึกษำ 
4.17 จุลชีววิทยำ     4.18 ฟิสิกส์ 
4.19 กำรสอนฟิสิกส์     4.20 กำรสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษำ 
4.21 ฟิสิกส์ประยุกต์        

 4.22 วชิำเอกอ่ืน ที่เกี่ยวกับสำขำวิทยำศำสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก ำหนดเป็นคุณสมบัติ 
             ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

.  
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