
 

 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 

อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………………….. 

 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท

พนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ

สัญญาจา้งของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552 ลงวันที่  11  กันยายน   2552  ประกาศคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ

อัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557  และค าสั่ง  ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1626  / 2551  สั่ง ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2551 

เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

       ชื่อต ำแหน่ง  ครูผู้สอน 

       กลุ่มงำน   กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป 

  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรยีน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

2. ปฏิบัติงานพัฒนาผูเ้รียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 

5. ปฏิบัติงานประสานความรว่มมอืกับผูป้กครองฯ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตรำว่ำง     กลุ่มวชิาสังคมศกึษา   จ านวน  1  อัตรา  

                                           (รายละเอียด ดังแนบท้ายประกาศนี้) 

  ค่ำตอบแทน     เดือนละ  18,000  บาท 

 



 

  สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.2547 

  ระยะเวลำกำรจ้ำง    ให้เป็นไปตามสัญญาจา้ง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 2559 

2.    คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   (หมวด 1  ข้อ 8  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

พนักงำนรำชกำร  พ.ศ.2547) 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรอื 

จติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจ้าหน้าที่        

ในพรรคการเมอืง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญาเว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ   

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(8) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรอืลูกจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น   

  2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

   (1)   เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547   

  (2)  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาวุฒิปริญญาตรขีึ้นไปทางการศกึษาหรอืปริญญาตรวีิชาชีพอื่น 

ที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี ้ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   

  (3)  เป็นผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรอืหนังสือ

รับรองสิทธิที่แสดงวา่มีสทิธิประกอบวิชาชีพ เสมอืนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ  

สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546  ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ 

 

 

 

 

 



 

3. กำรรับสมัคร 

3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16

อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ตั้งแตว่ันที่  ๘  -  ๑๔  

มกราคม  2559  ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(1) ใบสมัคร 

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 X 1.5 นิว้  โดยถ่าย 

ไม่เกิน 1 ป(ีนับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  2  รูป 

(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิ   

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศกึษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร   โดยจะต้องส าเร็จการศกึษาและได้รับอนุมัตจิากผู้มี

อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 

(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรอืหนังสอื   

รับรองสิทธิที่แสดงวา่มีสทิธิประกอบวิชาชีพเสมือนผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ          

สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546  ฉบับจรงิ และส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

   (5) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้าม  

 ตามกฎ  ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 

(7) หลักฐานอื่น ๆ เชน่ ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พรอ้มถ่ายส าเนา  

จ านวน 1   ฉบับ 

  (8) เงนิค่าสมัคร จ านวน  200  บาท 

3.3 เงื่อนไขในกำรเลือกสรร  

ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 

ผูม้ีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ  และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคีวาม

ผดิพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรอื  วุฒิการศกึษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร

สอบ   อันมีผลท าใหผู้ส้มัครสอบไม่มสีิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถอืว่าการรับสมัคร

และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนีเ้ป็นโมฆะ  

 

 

 

 

 



 

 4.   กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ         

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่   15   มกราคม  2559   ณ ป้ายประกาศหนา้หอ้ง

ธุรการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 2    

 5.   หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

    

สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 

วิธีการประเมนิ 

สอบภาค ก.  

สอบภาค ข. 

สอบภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 100 

 50 

 50 

ข้อเขียน 

ข้อเขียน 

การสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน 200  

  

 6.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 

 

วัน เดือน ปี / เวลำ สถำนที่ กำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

 1๘ มกราคม  2559 
เวลา 09.00 – 12.00  น. 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 สอบข้อเขียน สอบภาค ก. และภาค ข. 

  1๘ มกราคม 2559 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 สอบสัมภาษณ์ สอบภาค ค. 

 7.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

การตัดสินถอืเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้ผา่นการเลือกสรร 

จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 8.  กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 2  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรได้ตามต าแหนง่ คุณวุฒิ และสาขา วิชาเอก  

โดยเรียงล าดับจากผูไ้ด้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ภายในวันที่  19  มกราคม  2559   

 



 

 

ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต 2  และ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1044410437
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 จะขึ้นบัญชีผูผ้่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา  1  ปี นับตั้งแตว่ันประกาศผล

การเลือกสรร แตถ่้ามีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งใหม่ บัญชีผู้

ผา่นการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก  

9.  กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้มำรำยงำนตัว 

การเรียกตัวผู้ผา่นการเลือกสรรได้มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถือประกาศ 

ขึน้บัญชีผู้ผา่นการเลือกสรรได้ เป็นการเรียกตัวล าดับที่ ๑ เป็นผูม้ีสทิธิได้รับการท าสัญญาจา้ง โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 16  อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 2      

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

ผูผ้่านการเลอืกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ 

ต าแหน่ง ครูผูส้อนสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  2559  

  

    ประกาศ    ณ    วันที่   ๓๐  ธันวาคม    พ.ศ. 2558 

 

 

 

( นายสุรีย์  บัวรัตน์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชรีายละเอียดสาขากลุ่มวิชาเอก ที่เปิดสอบต าแหน่งพนักงานราชการ (ครูผูส้อน) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม   2558 
 

************************************ 
 

 รายละเอียดกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแขง่ขัน กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒ ิกลุ่มวิชาเอก/ทาง/ 

สาขาวิชาเอกเป็นคู่ ให้เลือกสมัครสอบแขง่ขันในกลุ่มวชิาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอกเพียงเอกใดเอกหนึ่ง

เท่านั้น    

1.   กลุ่มวชิาสังคมศกึษา                              จ านวน        1      อัตรา 

 1.1 สังคมศกึษา                                      

 1.2 ประวัติศาสตร์ 

 1.3 การสอนสังคมศกึษา                            

 1.4 ภูมศิาสตร์ 

 1.5 การสอนสังคมศกึษาระดับมัธยมศกึษา     

 1.6 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มวีิชาเอกในกลุ่มวิชาสังคมศกึษา ข้อ 1.1-1.5  

  

    รวมทั้งสิ้น จ านวน       1     อัตรา 

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

โรงเรยีนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๖ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ 

 

ที่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้ารับการเลือกสรร 

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๘-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

วันเวลาราชการ 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง ครูผู้สอน 

แนบท้ำยประกำศโรงเรยีนรำชประชำนุเครำะห์ 16 อ ำเภอวำปีปทุม  ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 2  ลงวันที่  ๓๐  ธันวำคม  2558 

 

สอบข้อเขียน  150  คะแนน   

ภำค  ก.  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  

1.  ควำมรู้วิชำกำรศึกษำหรอืวิชำชีพครู      (100 คะแนน) 

 1.1  หลักการศกึษา 

 1.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 1.4  จิตวทิยาการศกึษาและการแนะแนว 

 1.5  สื่อและนวัตกรรมการศกึษา 

 1.6  การวัดและประเมินผลการศกึษา 

 1.7  การท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

 1.8  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.9  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 1.10  ความมวีินัยและการรักษาวินัย 

 1.11  ความเป็นพลเมืองดี 

 1.12  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 

 1.13  การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 1.14  ความคิดสรา้งสรรค์ต่อวชิาชีพ 

 1.15  การจัดการความรู้ 

 1.16  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

2.  ควำมรู้ทั่วไปและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร  (50 คะแนน)  

 2.1  ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และเหตุการณป์ัจจุบัน 

 2.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา 

 2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิ่น 

 2.5   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

  2.5.1  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.5.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 



 

 

 

 

  2.5.3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

  2.5.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

2.5.5 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2.5.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 

2.5.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ ๒๕๔๗ 

2.5.8 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในหนา้ที่  

2.6 ความสามารถด้านตัวเลข  โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ 

ตัวเลขและขอ้มูลต่างๆ 

2.7 ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 

 การตคีวาม การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแตง่ประโยคและค าศัพท์ 

          2.8  ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 

ภำค ข. 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (50 คะแนน)   

 ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวชิาหรอืทาง หรอืสาขาวิชาเอกสังคมศกึษาโดยวิธีการสอบ

ขอ้เขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนือ้หากลุ่มวิชาหรอืทางหรอืสาขาวิชา เอกสังคม

ศกึษา 

ภำค ค.   

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยการสอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 

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


