
 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองวาปีปทุม  
อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 

เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป 
………………………………………….. 

 ดว้ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2 ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ  ประเภทพนกังานราชการทัว่ไป  กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ และแบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ  พ.ศ. 2552                 
ลงวนัท่ี  11  กนัยายน   2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง  การก าหนดลกัษณะงานและ
คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานและการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ  ลงวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  2557  และ
ค าสั่ง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี 1626  / 2551  สั่ง ณ  วนัท่ี  22  ธนัวาคม  2551 
เร่ือง  การมอบอ านาจการปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบัพนกังานราชการ  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนกังานราชการ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 
       ช่ือต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
          กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
  ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกีย่วกบั 

1. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
วธีิการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. ปฏิบติังานพฒันาผูเ้รียนใหมี้ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3. ปฏิบติังานจดัระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4. ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 
5. ปฏิบติังานประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองฯ 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  อตัราว่าง     จ านวน  1  อตัรา (รายละเอียดดงัแนบทา้ยประกาศน้ี) 
  ค่าตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 
  สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
  ระยะเวลาการจ้าง    ใหเ้ป็นไปตามสัญญาจา้ง  ทั้งน้ีไม่เกินปีงบประมาณ 2559 
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2.    คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลอืกสรร 
2.1 คุณสมบัติทัว่ไป   (หมวด 1  ข้อ 8  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ.2547) 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถ  หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ท่ี        

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเพราะกระท าความผดิ 

ทางอาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   
(7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการทอ้งถ่ิน   
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   (1)   เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   
  (2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวฒิุปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวชิาชีพอ่ืน ท่ี
เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี ซ่ึง ก.ค.ศ.รับรองวา่เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
  (3)  เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอน หรือหนงัสือ
รับรองสิทธิท่ีแสดงวา่มีสิทธิประกอบวชิาชีพ เสมือนผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบวชิาชีพตามพระราชบญัญติั  สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ซ่ึงทางคุรุสภาออกให้ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 

  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปี
ปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ตั้งแต่วนัท่ี  1  -  7  ตุลาคม  2558  ในวนัและ
เวลาราชการ 
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3.2 หลกัฐานทีต้่องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1)   ใบสมคัร 

(2) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด 1 X 1.5 น้ิว  โดยถ่าย 
ไมเ่กิน 1 ปี(นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จ านวน  2  รูป 

(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิ   
ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วฒิุการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร   โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ
อนุมติัภายในวนัปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอยา่งละ 1  ฉบบั 

(4) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอนหรือหนงัสือ   
รับรองสิทธิท่ีแสดงวา่มีสิทธิประกอบวชิาชีพเสมือนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามพระราชบญัญติั          
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ฉบบัจริง และส าเนา  จ  านวน  1  ฉบบั 
   (5)   บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 

(6) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน   และแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้ม  
 ตามกฎ  ก.พ.ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2535) 

(7) หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล  พร้อมถ่ายส าเนา  
จ านวน 1   ฉบบั 
  (8) เงินค่าสมคัร จ านวน  200  บาท 

3.3 เงื่อนไขในการเลอืกสรร  
ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็น 

ผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป  และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผดิพลาด
อนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุใดหรือ  วฒิุการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุของต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ   อนัมีผลท า
ใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการ
เลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะ  
 4.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ         

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ ภายในวนัท่ี   16   ตุลาคม 2558   ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2    
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 5.   หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร 

ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะ และดว้ยวธีิการประเมินสมรรถนะ ดงัน้ี 
    

สมรรถนะ คะแนน
เตม็ 

วธีิการประเมิน 

สอบภาค ก.  
สอบภาค ข. 
สอบภาค ค. ความสามารถในการปฏิบติังานและความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

 100 
 50 
 50 

ขอ้เขียน 
ขอ้เขียน 

การสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน 200  
  
 6.  วนั เวลา และสถานทีส่อบ 
 

วนั เดือน ปี / เวลา สถานที่ การด าเนินการ หมายเหตุ 
 17 ตุลาคม  2558 
เวลา  09.00 – 12.00  น. 

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สอบขอ้เขียน สอบภาค ก. และภาค ข. 

  17 ตุลาคม 2558 
เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สอบสัมภาษณ์ สอบภาค ค. 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตดัสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้ ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูผ้า่นการเลือกสรร 

จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ ์ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

 8.  การประกาศรายช่ือ และการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   
เขต 2  จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรรไดต้ามต าแหน่ง คุณวฒิุ และสาขา วชิาเอก โดยเรียงล าดบัจากผูไ้ด้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั  ภายในวนัท่ี  19  ตุลาคม  2558  ณ  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 และ http://www.muangwp.com/                   

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  จะข้ึนบญัชีผูผ้า่นการเลือกสรรไวเ้ป็นเวลา  1  ปี นบัตั้งแต่วนัประกาศผลการเลือกสรร แต่
ถา้มีการประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไปคร้ังใหม่ บญัชีผูผ้า่นการเลือกสรรในคร้ัง
น้ี เป็นอนัยกเลิก  
 
 

http://www.muangwp.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20โรงเรียน
http://www.muangwp.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20โรงเรียน
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9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลอืกสรรได้มารายงานตัว 
การเรียกตวัผูผ้า่นการเลือกสรรไดม้ารายงานตวั เพื่อท าสัญญาจา้งคร้ังแรก  ใหถื้อประกาศ 

ข้ึนบญัชีผูผ้า่นการเลือกสรรได ้เป็นการเรียกตวัผูมี้สิทธิไดรั้บการท าสัญญาจา้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปี
ปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2      
10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 

ผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามท่ีไดรั้บจดัสรรพนกังานราชการ 
ต าแหน่งครูผูส้อนสังกดัโรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 2 ในวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2558  
  

    ประกาศ    ณ    วนัท่ี   22   กนัยายน    พ.ศ. 2558 
 
 
      ( นายสุวทิย ์  วงษาไฮ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บญัชีรายละเอียดสาขาวชิาเอก ท่ีเปิดสอบต าแหน่งพนกังานราชการ (ครูผูส้อน) 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 2  ลงวนัท่ี  22  กนัยายน   2558 

   
1.   วชิาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน        1      อตัรา 
 
    รวมทั้งส้ิน จ านวน       1     อตัรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการเลอืกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 2  ลงวันที ่ 22  กนัยายน  2558 
สอบข้อเขียน  150  คะแนน   
ภาค  ก.  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  
1.  ความรู้วชิาการศึกษาหรือวชิาชีพครู      (100 คะแนน) 
 1.1  หลกัการศึกษา 
 1.2  หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
 1.3  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
 1.4  จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
 1.5  ส่ือและนวตักรรมการศึกษา 
 1.6  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 1.7  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.8  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 1.9  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 1.10  ความมีวนิยัและการรักษาวนิยั 
 1.11  ความเป็นพลเมืองดี 
 1.12  การปรับตวัและมนุษยสัมพนัธ์ 
 1.13  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.14  ความคิดสร้างสรรคต่์อวชิาชีพ 
 1.15  การจดัการความรู้ 
 1.16  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
2.  ความรู้ทัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติราชการ  (50 คะแนน)  
 2.1  ความรอบรู้ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 2.2  นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 2.3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 2.4  วฒันธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 2.5   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
  2.5.1  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  2.5.2  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  2.5.3  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  2.5.4  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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2.5.5 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2.5.6 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
2.5.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี  

2.6 ความสามารถดา้นตวัเลข  โดยการวดัความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกบั 
ตวัเลขและขอ้มูลต่างๆ 

2.7 ความสามารถดา้นภาษาไทย  ทดสอบความเขา้ใจภาษา การอ่านจบัใจความ การสรุปความ 
 การตีความ การขยายความ การเรียงขอ้ความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศพัท ์
              2.8  ความสามารถดา้นเหตุผล โดยการวดัความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมยั 
ภาค ข. 
ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉาะต าแหน่ง  (50 คะแนน)   
 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบักลุ่มวชิาหรือทาง  หรือสาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์โดยวธีิการสอบ
ขอ้เขียนแบบปรนยั และหรือภาคปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ในเน้ือหากลุ่มวชิาหรือทางหรือสาขาวชิา เอกคณิตศาสตร์   
 
ภาค ค.   
ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  โดยการสอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 

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


