
  
 
 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป                

ตําแหนงครูผูสอน กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูรายเดือนแกไขปญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและ   

ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

…………………………………………. 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน                     
กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษา               
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนงครู พ่ีเลี้ยง ฉะนั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ              
พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ              
เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง            
ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2552  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด                 
ท่ี ศธ 04009/ว 629 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี 511/2559 สั่ง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี  ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๔๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑12๐/25๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
กลุมบริหารงานท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง         
ครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

1.1 ตําแหนงครูผูสอน 
1.1.1 ช่ือตําแหนง   พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 

ช่ือกลุมงาน   บริหารท่ัวไป 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 
(3) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 

/อัตราวาง... 
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อัตราวาง 1 อัตรา ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1  กลุมวิชาคณิตศาสตร  จํานวน ๑ อัตรา 
คาตอบแทน  18,000 บาท 
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.  
          2547 
ระยะเวลาการจาง   ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันเริ่มทําสัญญาจาง          
โดยเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 

๑.๑.๒  ช่ือตําแหนง   พนักงานราชการ  ตําแหนงครพ่ีูเล้ียง 
ช่ือกลุมงาน   บรกิาร 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
(5) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(6) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 
(7) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 
อัตราวาง ๒ อัตรา คาตอบแทน ดังนี้  

๑.๑ คาตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ         
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสําหรับผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

๑.๒ คาตอบแทน ๑๓,๐๑๐ บาท/เดือน สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง (ปกศ.สูง) และ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือไมนอยกวา ๔ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

๑.๓ คาตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท/เดือน สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา ๓ ป 
ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

๑.๔ คาตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท/เดือน สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันเริ่มทําสัญญาจาง           
โดยเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 
       /๑.๑.๓ ชื่อตําแหนง... 
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๑.๑.๓ ช่ือตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูจางรายเดือนแกปญหาสถานศึกษา 
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 
(3) ปฏิบัติงานดานวชิาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 
อัตราวาง ๔ อัตรา ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1  กลุมวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน 1 อัตรา 
 กลุมท่ี 2  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 อัตรา 
 กลุมท่ี 3  กลุมวิชาสังคม   จํานวน 1 อัตรา 

กลุมท่ี ๔  กลุมวิชาปฐมวัย  จํานวน 1 อัตรา 
คาตอบแทน   15,000 บาท 
สิทธิประโยชน ตามแนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวท่ีจางจาก 

เงินงบประมาณรายจาย 
       ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง  

ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 

 
       1.1.๔ ช่ือตําแหนง       ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
       ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

(3) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 
อัตราวาง 2 อัตรา ดังนี้ 

กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน  ๒ อัตรา 
คาตอบแทน   15,000 บาท 
สิทธิประโยชน ตามแนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวท่ีจางจาก 

เงินงบประมาณรายจาย 
       ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง  

ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 

/1.1.๕ ชื่อตําแหนง... 
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๑.๑.๕  ช่ือตําแหนง   ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
(1) ชวยเหลือนักเรียนท่ีบกพรองท่ีชวยตัวเองไมได หรือมีความบกพรองทางรางการ

และการเคลื่อนไหว มีความยากลําบากในการดูแลตัวเอง หรือออทิสติก 
(2) ชวยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนตามคําแนะนําของ

ครูประจําการ 
(3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 
อัตราวาง  7 อัตรา 
คาตอบแทน   9,000 บาท 
สิทธิประโยชน ตามแนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวท่ีจางจาก 

เงินงบประมาณรายจาย 
       ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง  

ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 

๑.๒ คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
    1.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ    

 สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
 

/(11) ไมเปน... 
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  (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
  (๑๒) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  

 (14) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณรตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เพ่ือหามพระภิกษุ
สามเณร หรือวิชาชีพหรือสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538 

1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนง 
ครูผูสอน  ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต และ
ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงบุคลากรทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   (1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ในกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีเปดรับสมัคร รายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 
           (2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาออกใหและยังไมหมดอาย ุ
(นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) 

1.2.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พนักงานราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเล้ียง 
๑.๒.๓.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ 

ประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และสําหรับผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ี

๑.๒.๓.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร                 
วิชาการศึกษาข้ันสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอย
กวา ๔ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

๑.๒.๓.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกําหนด 
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 
๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

๑.๒.๓.๔ คุณวุฒปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 1.2.4 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มีคุณวุฒิไมต่ํา

กวาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  
   

2. การรับสมัคร 
    2.1 วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 
 ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหา ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได
ทางเว็ปไซด www.gg.gg/webubn5 และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 1๔-2๐ ตุลาคม 2560 
เวลา 08.30 -16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
 ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรไดเพียงตําแหนงเดียว หากปรากฏวาผูสมัคร
เขารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครเกินกวาหนึ่งตําแหนงจะตัดสิทธิ์ในการสอบ 

2.2 เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสรรหาและเลือกสรร พรอมเอกสารฉบับจริง และรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ        

         / (๑) ใบสมัคร...                                                       



-๖- 
 

 (1) ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด 
 (2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษา  

(กรณียังไมไดรับปริญญาบัตร) สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
 (3) สําเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิ

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
(๔) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ             

สวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสําหรับผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

(๕) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง          
(ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา ๔ ป ตอจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

(๖) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา ๓ ป            
ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

(๗) สําเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 (๘) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผูมี

คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดอนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติ 
ไมหลังวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๙) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  จํานวน 1 ฉบับ 
 (๑๐) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
 (๑๑) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1 ฉบับ 
 (๑๒) ใบรับรองแพทยท่ีออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ (ไมเกิน 1 เดือน) นับถึงวันรับสมัคร        

ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549  จํานวน 1 ฉบับ 
 (๑๓) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน                 

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 
 (1๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสําคัญการสมรส (ถามี)  

จํานวน 1 ฉบับ 
 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน

ผู มีคุณสมบัติ ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตรวจตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทํา
ใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิเขารับสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

3. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 2๑ ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 และทางเว็ปไซด www.gg.gg/webubn5  
 

         /๔. หลักสูตร... 

http://www.gg.gg/webubn5


-๗- 

4. หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   4.1 พนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูรายเดือน
แกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต และลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบุคลากรทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
 จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบขอเขียน ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ภาค ข. ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  และภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพโดย
วิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
   4.2 พนักงานราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยง และลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
 จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบขอเขียน ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ภาค ข. ความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนง              
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  และภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพโดยวิธีการสัมภาษณ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

5. กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
 จะดําเนินการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ตามกําหนดการดังนี้ 
วันท่ี/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 2๔ ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 
 
 
 

 
ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
ภาค ข.  

- ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

- ความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนง 

 
50 คะแนน 
 
50 คะแนน 

วันท่ี 2๕ ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ 
          (สอบสัมภาษณ) 

 
50 คะแนน 

 หมายเหตุ   สถานท่ีสอบ จะแจงในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

6. เกณฑการตัดสิน 
    ผูผ านการสรรหาและเลือกสรร จะตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํ ากวารอยละหกสิบ                   
โดยเรียงลําดับท่ีผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปนอยแยกตําแหนง แยกกลุมวิชา ท่ีรับสมัคร  กรณีท่ีได
คะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาค ข มากกวา เปนผูอยูลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ข. 
เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนน ภาค ก. มากกวา เปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา  หากยังไดคะแนน ภาค ก. เทากันอีก 
ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวกอนเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา 
 

7. การประกาศผลการเลือกสรรหาและเลือกสรร  
 จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม 2560 ณ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และทางเว็ปไซด www.gg.gg/webubn5 
        /๘.การข้ึนบัญชี... 

http://www.gg.gg/webubn5


-๘- 
  
8. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 7.1 ข้ึนบัญชีผานการสรรหาและเลือกสรรไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 
 7.2 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  (1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว 
  (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
  (3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 
  (4) บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
  (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว 
  (6) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
 

9. การจัดทําสัญญาจาง 
 การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศข้ึน
บัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับท่ีประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรรไว 
 การเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะมีหนังสือ
เรียกตัวผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันท่ีรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแต
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามท่ีอยูปรากฏในเอกสารการสมัคร 
 อนึ่ง ผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรรซ่ึงไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราว    
ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา  หรือขาราชการใน
ระหวางปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความ
ประพฤติท่ีไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. 2560 
       

 
 
      (นายดุสิต  สมศรี) 
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน  

กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเล้ียง ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูข้ันวิกฤต ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และลูกจาง

ช่ัวคราว ตําแหนงครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 
 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
  

กําหนดการ วันท่ีดําเนินการ 

๑. ประกาศรับสมัคร วันท่ี ๖ – 1๒ ตุลาคม 2560 

๒. รับสมัคร 
วันท่ี 1๔ – 2๐ ตุลาคม 2560 

 (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา 

 

ภายในวันท่ี 2๑ ตุลาคม 2560 
 
 

4. การสรรหา 
   ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   ภาค ข. - ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชา หรือทาง 
               หรือสาขาวิชาเอก 
             - ความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนง 
   ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ 
             (สอบสัมภาษณ) 
 

 
วันท่ี 2๔ ตุลาคม 2560 

 
 
 

วันท่ี 2๕ ตุลาคม 2560 
 
 

5. ประกาศผลการสรรหา ภายในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม 2560 

6. รายงานตัวจัดทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตําแหนง คุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
(แนบทายประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม 2560) 

 
รหัส กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จํานวน โรงเรียน/อําเภอ หมายเหต ุ
 
๑๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 1 อัตรา 
๑. กลุมวิชาคณิตศาสตร ไดแก 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
(๑) คณิตศาสตร 
(๒) การสอนคณิตศาสตร 
(๓) การสอนคณิตศาสตรระดับ มัธยมศึกษา 
(๔) คณิตศาสตรศึกษา 
(๕) คณิตศาสตรประยุกต 
(๖) การศึกษาคณิตศาสตร 
(๗) สถิติ 
(๘) สถิติคณิตศาสตร 
(๙) สถิติศาสตร 
(๑๐) สถิติประยุกต 
(๑๑) คณิตศาสตร – เคมี 
(๑๒) คณิตศาสตร – ฟสิกส 
(๑๓) คณิตศาสตรสถิติ 
(๑๔) คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 

         (15) คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 
ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูแกปญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต ๔ อัตรา 
๑. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไดแก 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
(๑) ภาษาอังกฤษ 
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
(๓) การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 
(๔) การสอนวิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ 

(อังกฤษ) 
(๕) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(๖) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(๗) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
(๘) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
(๙) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(๑๐) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
(๑๑) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(๑๒) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1.บานแปดอุม/น้ํายืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บานบก/บุณฑริก 
๒ . บ า น ห น อ ง แ ป ก /
บุณฑริก 
๓ . บ า น โ น น ส ว ร ร ค /               
เดชอุดม 
๔ บ า น ห น อ ง แ ป น /
บุณฑริก 

 



 
 
 
 
 
 
๒๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๑. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ตอ) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
          (13) วรรณคดีอังกฤษ 

(14) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
         (15) ภาษอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
 
๒. กลุมวิชาคอมพิวเตอร ไดแก 

๑) คอมพิวเตอร 
๒) วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
๓) คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๔) ธุรกิจคอมพิวเตอร 
๕) ระบบสารสนเทศ 
๖) การประมวลผลขอมูลดวยเคร่ือง 
    คอมพิวเตอร 
 ๗) คอมพิวเตอรศึกษา 
 ๘) ศาสตรคอมพิวเตอร 
 ๙) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
 ๑๐) วิทยาการคอมพิวเตอร 
 ๑๑) วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 ๑๒) วิทยาการคอมพิวเตอร – เทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
 ๑๓) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 ๑๔) วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
 ๑๕) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ๑๖) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

 

๒๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กลุมวิชาสังคมศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
1.สังคมศึกษา 
2.สังคมศาสตร 
3.สังคมวิทยา 
4.พุทธศาสนา 
5.พระพุทธศาสนา 
6.ภูมิศาสตร 
7.ภูมิศาสตรเศรษฐกิจและสังคม 
8.ภูมิศาสตรแผนท่ี 
9.ประวัติศาสตร 
10.ประวัติศาสตรตะวันตก 
11.ประวัติศาสตรตะวันออก 
12.การสอนสังคมศึกษา 
13.การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา 
14.การสอนสังคมศึกษาศาสนาและ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๔ 
 

วัฒนธรรม 
(15) การสอนพุทธศาสนา 
(16) การสอนภูมิศาสตร 

กลุมวิชาสังคมศึกษา (ตอ) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 

(17) พัฒนาสังคม 
(18) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(19) มานุษยวิทยา 
(๒๐) ไทยคดีศึกษา 
(๒๑) สังคมศาสตรการพัฒนา 
(๒๒) วัฒนธรรมศึกษา 
(๒๓) การพัฒนาชุมชน 
(๒๔) รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) 
(๒๕) รัฐประศาสนศาสตร          
 แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ           
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร 
(๒๖) ศาสนา 
(๒๗) ปรัชญาและศาสนา 
(๒๘) จริยศึกษา 
(๒๙) บาลีพุทธศาสตร 
(๓๐) การสอนพุทธศาสนา 
(๓๑) ศาสนาศึกษา 
(๓๒) ปรัชญา 
(๓๓) โบราณคดี 
(๓๔) อิสลามศึกษา 
(๓๕) ศาสนาเปรียบเทียบ 
(๓๖) เปรียญธรรม 9 ประโยค 
(๓๗) การปกครอง 
(๓๘) รัฐประศาสนศาสตร 
 
4.กลุมวิชาปฐมวัยศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
1.ปฐมวัยศึกษา 
2.การศึกษาปฐมวัย 
3.การปฐมวัยศึกษา 
4.การอนุบาลศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
รหัส กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จํานวน โรงเรียน/อําเภอ หมายเหตุ 

301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง 
บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2 อัตรา 
1. กลุมวิชาคณิตศาสตร ไดแก 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
1) คณิตศาสตร 
2) การสอนคณิตศาสตร 
3) การสอนคณิตศาสตรระดับ มัธยมศึกษา 
4) คณิตศาสตรศึกษา 
5) คณิตศาสตรประยุกต 
6) การศึกษาคณิตศาสตร 
7) สถิติ 
8) สถิติคณิตศาสตร 
9) สถิติศาสตร 
10) สถิติประยุกต 
11) คณิตศาสตร – เคมี 
12) คณิตศาสตร – ฟสิกส 
13) คณิตศาสตรสถิติ 
14) คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 
15)  คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.บานหนองเม็ก/ 
   บุณฑริก 
2.บานนาทุง/เดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัส กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จํานวน โรงเรียน/อําเภอ หมายเหตุ 

401 
 
 
 
 
 
 
๕๐๑ 
 
 

ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 7 อัตรา 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 
 
 
 
พนักงานราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนง           
ครูพ่ีเล้ียง  
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง (ปกศ.สูง)  
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 
  ๒ 

1.บานราษฎรสามัคคี/เดชอุดม 
2.บานหนองเงินฮอย/เดชอุดม 
3. บานหนองดินดํา/นํ้าขุน 
4. บานเบญจโนนดู/ทุงศรีอุดม 
5. โนนขาม/เดชอุดม 
6. บานหนองทัพ/นํ้ายืน 
7. บานคําบอน/นาจะหลวย 
 

๑. บานทากอ/นาจะหลวย 
๒. บานกุดเรือ/ทุงศรีอุดม 
 

 



หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม 2560) 

--------------------------- 
พนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน 
ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 
ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1. ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ (50 คะนน) ใหทดสอบดวยวิธีการ
สอบขอเขียน ในเรื่องตอไปนี้ 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
1.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
1.5 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
1.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
1.7 นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการศึกษา 
1.8 ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
1.9 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1.10 หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ภาค ข. ความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนง (50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน
และหรือภาคปฏิบตัิเก่ียวกับความรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับตําแหนง 

3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับกับตําแหนงและวิชาชีพ (50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ 
โดยประเมินตามรายละเอียดองคประกอบ ดังนี้ 
3.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
3.2 บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ 
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
3.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 
 
       
 
        /พนักงานราชการ... 
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พนักงานราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพ่ีเล้ียง 

ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 
1. ภาค ก. ความรอบรูท่ัวไป และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ (50 คะนน) ใหทดสอบดวยวิธีการ

สอบขอเขียน ในเรื่องตอไปนี้ 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  1.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
1.5 ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 

2 ภาค ข. ความรูความสามารถเก่ียวกับตําแหนง (50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน
และหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับตําแหนง 

3.  ภาค ค. ความเหมาะสมกับกับตําแหนงและวิชาชีพ (50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ 
โดยประเมินตามรายละเอียดองคประกอบ ดังนี้ 

3.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
3.2 บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา 
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ 
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
3.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

 




