
 

 
ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 
………………………………………….. 

        ด้วย โรงเ รียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน อ า เภอนาเชือก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒  ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อจดัจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ต  าแหน่งครูผูส้อน  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ท่ี คพร.ก าหนด  และแบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ  ลงวนัท่ี ๕ กุมภาพนัธ์   ๒๕๔๗   ค าสั่ง
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ส่ัง ณ วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ เร่ืองการมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกบัพนักงานราชการ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ส านักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๘.๕/๗  ลงวนัท่ี ๒๑ กุมภาพนั ๒๕๕๖  เร่ืองการปรับค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ  และหนงัสือส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ท่ี ศธ ๔๑๑๓/๑๒๓๐ ลง
วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘  เร่ือง  การเกล่ียอตัราก าลงัพนกังานราชการ    โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั 
จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ต าแหน่งครูผูส้อน  โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๑. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 
 ช่ือต าแหน่ง         ครูผูส้อน 
 กลุ่มงาน                    กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัติ   ปฏิบติังานเก่ียวกบั 
  ๑) ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    ดว้ยวิธีการท่ี 
หลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ๒) ปฏิบติังานพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
  ๓) ปฏิบติังานจดัระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  ๔) ปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา 
  ๕) ปฏิบติังานประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองฯ 
  ๖) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 
 อตัราว่าง    จ านวน  ๑  อตัรา  
 อตัราจ้าง    เดือนละ  ๑๘,๐๐๐ บาท            
 สิทธิประโยชน์   ตามหนงัสือคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง คา่ตอบแทนพนกัราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ระยะเวลาการจ้าง   ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ถึง วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙   (ประเมินกบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม  เขต ๒ และด าเนินการต่อสัญญาปีต่อปี) 

๒.  คุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะ  ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลอืกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทัว่ไป   ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรและสรรหาเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติัทัว่ไป   
มีดงัน้ี    
  ๑) มีสัญชาติไทย  

๒) มีอายไุม่ต ่ากว่า ๑๘  ปี นบัถึงวนัสมคัรวนัสุดทา้ย 
๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๔) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้  ไร้ความสามารถ  หรือ  จิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง    กรรมการพรรคการเมือง     หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรค 

การเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผูบ้กพร่องใน
ศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  ๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ     ผูท่ี้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร   ในวนัท่ีท าสัญญาจา้ง  จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการ
หรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือ
ลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  และจะตอ้งน าใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   และแสดงว่าไม่เป็น
โรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  มายืน่ดว้ย 
 
 
 
 
 



 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอ่ืน    ท่ีเทียบ
ไดไ้ม่ต  ่ากว่าน้ี  ซ่ึง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ๒) เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอน    หรือหนงัสือรับรอง
สิทธิท่ีแสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ  เสมือนผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบญัญติัสภาครู
และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงทางคุรุสภาออกให้ 

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร ใหติ้ดต่อ  และยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองได ้ท่ี โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอี
หมนั  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วนัที ่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘   ถึงวนัที ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
ในวนัและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์  ๐๙๒-๙๒๐๘๐๘๙   
 ๓.๒ หลกัฐานทีต้่องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๑) ใบสมคัร 
  ๒) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นบัถึง วนัปิดรับสมคัร)  จ านวน  ๒  รูป 
  ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบตัร  หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดง
ว่าเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร   โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ
อนุมติัภายในวนัปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอยา่งละ ๑  ฉบบั 
  ๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ี
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญตัิสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   ฉบบัจริง และส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ๕) บตัรประจ าตวัประชาชน และทะเบียนบา้น  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 
            ๖) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีตอ้งห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙   
  ๗) หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ 
ฉบบั 
  ๘) เงินคา่ใบสมคัร ๓๐ บาท  และเงินค่าสมคัร จ านวน  ๒๐๐  บาท 
  
 



  
 ๓.๓ เงื่อนไขในการเลอืกสรร  
  ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรร    จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูมี้
คุณสมบติัทั่วไป  และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้ งยื่นหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกตอ้งครบถว้น  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่ว่าดว้ยเหตุใดหรือ  วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ   
อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ให้ถือว่า  การรับสมคัรและการ
ไดเ้ขา้รับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลอืกสรรและสรรหา และประเมินสมรรถนะ         
 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ   และ
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ภายในวนัท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   
ณ  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั  และ ทางเวป็ไซต ์http : // www.mkarea2.go.th 

๕.  หลกัเกณฑ์และวธีิการเลือกสรร 
 ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะ ดว้ยวิธีการประเมิน ดงัน้ี    

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธีิการประเมิน 
๑. ภาค ก  ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู    
๒. ภาค ข  ความรู้ความสามารถทัว่ไป   
๓. ความสามารถในการปฏิบติังาน  และความเหมาะสมกบั 
   ต  าแหน่ง 

๑๐๐ 
  ๕๐ 
 ๕๐ 

การสอบขอ้เขียน 
การสอบขอ้เขียน 
การสอบสัมภาษณ์ 

 
รวมคะแนน ๒๐๐  

๖.  วนั เวลา และสถานทีส่อบ         

วนั เดือน ปี / เวลา สถานที่ การด าเนินการ หมายเหตุ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘     
       

โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั 
อ าเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 

การสอบขอ้เขียน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น. 

สอบภาค ก.  
และภาค ข. 

การสอบสัมภาษณ์ 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐  น. 

ความสามารถในการ
ปฏิบติังานและความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

 
 
 



๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผูท่ี้จะถือว่าเป็นผูผ่้านการเลือกสรร    จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะตาม
หลกัเกณฑ ์ ทั้ง ภาค ก : ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู    ภาค ข : ความรู้ความสามารถทัว่ไป   และ
ความสามารถในการปฏิบติังานและความเหมาะสมกบัต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
เตม็ในแต่ละภาค  การตดัสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้  

๘.  การประกาศรายช่ือ และการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั  จะประกาศรายช่ือผูผ่้านการเลือกสรร    โดยเรียงล าดบัจากผู ้
ไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั ภายในวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอี
หมนั  และ ทางเวป็ไซต ์http : // www.mkarea๒.go.th  โดยจะขึ้นบญัชีผูผ่้านการเลือกสรรไว ้เป็นเวลา ๑ ปี    
นบัตั้งแต่วนัประกาศผลการเลือกสรร   แต่ถา้กรณีไดมี้การประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังาน
ราชการทัว่ไปคร้ังใหม่  บญัชีผูผ้า่นการเลือกสรรในคร้ังน้ี เป็นอนัยกเลิก  

๙.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลอืกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตวัผูผ่้านการเลือกสรรไดม้ารายงานตวัเพื่อท าสัญญาจา้งคร้ังแรก โรงเรียนชุมชนหนองเลา
เหล่าอีหมนั จะถือตามประกาศการข้ึนบญัชีผูผ่้านการเลือกสรรได ้    เป็นการเรียกตวัผูมี้สิทธิไดม้ารายงานตวั
เพ่ือท าสัญญาจา้งกบัโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 
 ผูผ้า่นการเลือกสรร จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามท่ีไดรั้บจดัสรรพนกังานราชการ  ต าแหน่งครูผูส้อน  
สังกดัโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั  ในวนัท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                   (ลงช่ือ)  

              
(นางสุทิน   ทองดวง) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมนั 
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บัญชีรายละเอียดสาขาวชิาเอก  

ทีเ่ปิดสอบต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ลงวนัที ่๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

สาขาวชิาเอก จ านวน(อตัรา) 

 วชิาเอกทัว่ไป    
(ตามท่ีก าหนดไวใ้นคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง)      
  

๑ 

                                                                            รวม ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการเลอืกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน   ลงวนัที ่๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สอบข้อเขียน  ๑๕๐  คะแนน 
๑.  ภาค ก   ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู      (๑๐๐ คะแนน) 

 ๑.๑  หลกัการศึกษา 
 ๑.๒  หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
 ๑.๓  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๔  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 ๑.๕  ส่ือและนวตักรรมการศึกษา 
 ๑.๖  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 ๑.๗  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ๑.๘  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑.๙  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 ๑.๑๐  ความมีวินยัและการรักษาวินยั 
 ๑.๑๑  ความเป็นพลเมืองดี 
 ๑.๑๒  การปรับตวัและมนุษยสัมพนัธ์ 
 ๑.๑๓  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ๑.๑๔  ความคิดสร้างสรรคต่์อวิชาชีพ 
 ๑.๑๕  การจดัการความรู้ 
 ๑.๑๖  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

๒.  ภาค ข  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  (๕๐ คะแนน) 
 ๒.๑  ความรอบรู้ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 ๒.๒  นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 ๒.๓  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๒.๔  วฒันธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 ๒.๕  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
  ๒.๕.๑  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕.๒  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒.๕.๓  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๒.๕.๔  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๕.๕  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 



  
  ๒.๕.๖  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.๕.๗  กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี  
 ๒.๖ ความสามารถดา้นตวัเลข  โดยการวดัความสามารถในการคดิเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกบัตวัเลข 
และขอ้มูลต่างๆ 
 ๒.๗ ความสามารถดา้นภาษาไทย   ทดสอบความเขา้ใจภาษา  การอ่านจบัใจความ การสรุปความ 
 การตีความ การขยายความ การเรียงขอ้ความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศพัท ์
           ๒.๘  ความสามารถดา้นเหตุผล โดยการวดัความสามารถในการคดิสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมยั 

๓. สอบสัมภาษณ์  (๕๐ คะแนน) 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


