
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
………………………………………….. 

              ด้วย โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 2  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตําแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี 04009/ว3047  ลงวันท่ี 18  มิถุนายน 2556 หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ท่ี ศธ 4113/2672  ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556  เรื่อง  การมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ            
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ช่ือตําแหน่ง  ครูผู้สอน 
 กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัตงิานเก่ียวกับ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน                   
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา 
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 อัตราว่าง   จํานวน  1  อัตรา (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี)้ 
 อัตราจ้าง   เดือนละ  15,960 บาท 
 สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 ระยะเวลาการจ้าง    ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ  สําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   (หมวด 1  ข้อ 8    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.2547) 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน   
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  (1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตาม มาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   
      (2)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอ่ืน ท่ีเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      (3)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ี
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ  สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ 

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย            
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   ตั้งแต่วันท่ี 7  สิงหาคม  2556  ถึงวันท่ี 16  สิงหาคม  2556           
ในวันและเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      (1)  ใบสมัคร 

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  2  รูป 
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(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  และปริญญาบัตร   หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1  ฉบับ 

(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิท่ี 
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ฉบับจริง และสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
  (5)  บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                     (6)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 

(7) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พร้อมถ่ายสําเนา  
จํานวน 1   ฉบับ 

(8) เงินค่าใบสมัคร 30 บาท  และเงินค่าสมัคร จํานวน 300  บาท 
 3.3 เง่ือนไขในการเลือกสรร  

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยืน่หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือ  วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ   อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ  

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ         
 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี  17  สิงหาคม 2556  ณ  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
    

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาค ก  ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพคร ู   
2. ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ัวไป   
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

100 
  50 
 50 

ข้อเขียน 
ข้อเขียน 

การสัมภาษณ์ 
 

รวมคะแนน 200  
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บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก  
ท่ีเปิดสอบตําแหน่งพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  ลงวันท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

สาขาวิชาเอก จํานวน(อัตรา) 

วิชาเอกท่ัวไป       1 
                                                                            รวม 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  ลงวันท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

สอบข้อเขียน  150  คะแนน 
1.  ภาค ก   ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพคร ู     (100 คะแนน) 

 1.1  หลักการศึกษา 
 1.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.3  การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 1.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 1.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
 1.6  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.7  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.8  จรรยาบรรณวิชาชพี 
 1.9  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 1.10  ความมีวินัยและการรักษาวินัย 
 1.11  ความเป็นพลเมืองดี 
 1.12  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ ์
 1.13  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.14  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ 
 1.15  การจัดการความรู้ 
 1.16  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

2.  ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (50 คะแนน) 
 2.1  ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 2.2  นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
 2.5  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  2.5.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.5.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
  2.5.3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

2.5.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  2.5.5  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  2.5.6  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
  2.5.7  กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
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 2.6 ความสามารถด้านตัวเลข  โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลข 
และข้อมูลต่างๆ 
 2.7 ความสามารถด้านภาษาไทย   ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
 การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยคและคําศัพท์ 
               2.8  ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 

3. สอบสัมภาษณ ์ (50 คะแนน) 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


