
                                            
                        
 

 
ที่ ศธ  04114/ว 1499                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
                                                                          ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอเมืองมุกดำหำร   
                                                                          จังหวัดมุกดำหำร   49000 

                                                               22   กรกฎำคม  2562 
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์ 
          และคณิตศำสตร์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร               จ ำนวน  1   ชุด 

                      ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรร
ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำง จ ำนวน  1  อัตรำ รำยละเอียดตำมประกำศท่ีส่งมำพร้อมนี้ 
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึงขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ 
กำรรับสมัครสรรหำและเลือกสรรให้บุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจทรำบ โดยก ำหนดรับสมัครระหว่ำง วันที่ 30 กรกฎำคม  2562                 
ถึงวันที่  7  สิงหำคม  2562  ในวันเวลำรำชกำร ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 

           จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทั่วกัน 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

 

           
              (นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 

          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
  

 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-4261-1532  ต่อ 14 
โทรสำร. 0-4261-3040 
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ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

     ------------------------------------------------ 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล                  
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  ตำมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด่วนที่สุด ที่ 04010/ว 1786 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2558 จึงประกำศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ตำมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้ำงชั่วครำวตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรำกำรศึกษำ            
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งบุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร จ ำนวน 1 อัตรำ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อ ำเภอดอนตำล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อเดือน 

2. ขอบเขตภำรกิจหน้ำที่                                
                           ปฏิบัติงำนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร                          
ที่มีควำมขำดแคลนครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกบุคลำกรคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
                          1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 

                           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอกประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
                           (4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
                             (5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 
                           (6) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้น ๆ 
                             (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(8) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(10) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีงำมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



.../ค่ำธรรมเนียม 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กระระหว่ำงประเทศ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ 
                      2.  ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
                      หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มำแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม            
ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือทำงอ่ืนที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และ

ก ำหนดเป็นคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในสำขำวิชำ/กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์/กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
        วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่                     
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม 2562             
ถึงวันที ่7 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลำรำชกำร 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องย่ืนในวันสมัคร 
    (1) ใบสมัคร 

             (2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ำยในครำว
เดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) จ ำนวน 3 รูป 
             (3) ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว             
(ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) ฉบับจิรง พร้อมส ำเนำจ ำนวน 
อย่ำงละ 1 ฉบับ 
                 (4) บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) และทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ
จ ำนวน  อย่ำงละ 1 ฉบับ                                     
                (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) และออกให้โดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น 
                (6) หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง พร้อม
ส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
                          ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเอง หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ 
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่น ำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
จัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
                     เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                     ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง            
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด           
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผล         
ท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 



.../7. วัน เวลำ  

ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
                       ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเสียค่ำธรรมเนียม คนละ 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน)
และเมื่อได้ประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมให้              
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรร โดยจะจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้
มีสิทธิเข้ำสรรหำและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรั บ           
กำรคัดเลือกภำยในวันที่  13 สิงหำคม  2562  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร                    
และทำงเว็บไซต์ http://www.mdh.go.th  

                    6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
            ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ โดยกำรสอบ
ข้อเขียน (100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้  

1. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
2. นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 
7. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข    
    เพ่ิมเติม 
8. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
9. หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
10.  หลักกำรสอนที่เน้นกำรสอนคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
11.  จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
12.  กำรพัฒนำผู้เรียน 
13.  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
14.  กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
15.  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
16.  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
17.  ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุปเหตุผล 

เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ 
18.  ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ กำรอ่ำนจับใจควำม กำรสรุป             

ควำม กำรตีควำม กำรขยำยควำม กำรเรียงควำม กำรสะกดค ำ กำรแต่งประโยค และค ำศัพท์ 
19. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

ภำค ข  ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์                 
โดยประเมินจำก 

1. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 
3. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
4. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์ 



.../11.กำรยกเลิก 

               7. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่           
17  สิงหำคม  2562  ตำมก ำหนดกำรเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 

 
วัน /เวลำ รำยกำร คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 
หมำยเหตุ 

วันท่ี  17  สิงหำคม  2562  
09.00 – 11.00 น. 

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับวิชำ
กำรศึกษำ 

    100 คะแนน  

13.00 น. เป็นต้นไป ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 50 คะแนน 
 

 

 

           หมำยเหตุ ส ำหรับสถำนที่สอบข้อเขียนและสัมภำษณ์จะประกำศให้ทรำบพร้อมกันกับประกำศรำยชื่อ            
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

                  8. เกณฑ์การตัดสิน 
                    1. ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก และภำค ข              
แต่ละภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ                 
แยกตำมกลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก ที่ประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรร  

    2. กรณีได้คะแนนรวมทุกภำคเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
และหำกได้คะแนน ภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรภำยในวันที่  17 สิงหำคม 2562 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และทำง
เว็บไซต์ http://www.mdh.go.th  ทั้งนี้ จะมีกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรโดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำก 
ไปหำน้อย เป็นเวลำ 1 ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 

                 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                (1) ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะได้รับกำรเรียกตัวมำท ำสัญญำจ้ำงตำมล ำดับที่ ในต ำแหน่ง
สถำนศึกษำ และค่ำตอบแทน ตำมที่ประกำศนี้ หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้รับกำรเรียกตัวมำท ำสัญญำ
จ้ำงแล้ว แต่ไม่มำตำมก ำหนดในกำรเรียกตัวนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 
                (2) กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่ำประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรเป็นกำรเรียกผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงให้มำท ำสัญญำจ้ำง ตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร โดยจะ
จัดท ำสัญญำจ้ำง ในวันที่ 2 กันยำยน 2562 ในเวลำ 09.00 น. ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร (ให้น ำผู้ค้ ำประกันซึ่งเป็นข้ำรำชกำรค้ ำประกันในวันท ำสัญญำจ้ำง) 
                (3) กำรเรียกตัวครั้งต่อไปหำกมีต ำแหน่งว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร                   
จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมล ำดับที่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นรำยบุคคล ด้วยจดหมำย
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในเขตจ่ำยของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรำยงำนตัวไม่
น้อยกว่ำ 10 วัน นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง 
 
 
 

http://www.mdh.go.th/


               11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                    ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว 
                    (2) ขอสละสิทธิ์กำรท ำสัญญำจ้ำง 
                    (3) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
                    (4) ไม่อำจไปปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนดได้ 
                    (5) กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรรำยใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม
ประกำศนี้ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นอัตรำจ้ำงตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ หำกได้รับกำร          
จัดจ้ำงแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

                   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                                  ประกำศ ณ วันที่    22   กรกฎำคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 



                                                                                              ล ำดับที่สมัคร ..................... 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

............................................. 
๑.ชื่อและนำมสกุล .............................................................................................................................. ..............................        
   สัญชำติ................................................เชื้อชำติ.........................................ศำสนำ............................................ .............    
๒.เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอำยุ .....................................ปี................เดือน 
๓.ทีอ่ยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่ (สำมำรถติดต่อได้) .......................................................................................... ........................  
    ...................................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................ 
   เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................................................สถำนที่ออกบัตร .................................................. 
  วันที่ออกบัตร.......................................................วันที่บัตรหมดอำยุ ............................................................. ................. 
๔.คุณวุฒิที่ใช้ในกำรสมัครสอบ วุฒิปริญญำตรี  ชื่อคุณวุฒิ ....................................................... ชื่อย่อ ............................      
   สำขำวิชำเอก................................................. สถำนศึกษำ ........................................................................................ .... 
5. ประสบกำรณ์ท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปัจจุบันไปอดีต) 

สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่ง ช่วงระยะเวลำ เงินเดือน สำเหตุที่ออกจำกงำน 
     
     
๗.ควำมสำมำรถพิเศษ ............................................................................................................ . 
๘.ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏว่ำข้อควำม 
   ในใบสมัครนี้ไม่เป็นควำมจริงหรือคุณสมบัติของข้ำพเจ้ำไม่ครบถ้วน  ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

(ลงชื่อ).................................................ผูส้มัคร 
        (................................................)        

                                                               ยื่นใบสมัครวันที่ ............เดือน...........................พ.ศ. 2562..... 
หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

........1. ใบสมัครคัดเลือก      ........5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

........2. รูปถ่ำย      ........6. ใบรับรองแพทย์ 

........3. ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนแสดงผลกำรเรียน ........7. หลักฐำนอ่ืนๆถ้ำมี………………………….. 

........4. ส ำเนำบัตรประชำชน                                       ........................................................................ 
เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัคร
สอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ำยส ำเนำแล้ว 
ปรำกฏว่ำ 
(    )  หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
(    )  ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจำก .................................................... 
.................................................................... 
 
      ................................................ 

(..............................................) 
       ............/.................../............ 

เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและ 
คุณสมบัติอื่นตำมประกำศแล้ว ปรำกฏว่ำ 
    (  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับ
สมัคร 
    (  )   ขำดคุณสมบัติเน่ืองจำก  
...................................................................... 
 
 
                ................................................ 

       (..............................................) 
             ............/.................../............ 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมแล้ว จ ำนวน 200 บำท 
(สองร้อยบำทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว  
ตำมใบเสร็จเล่มท่ี .......................เลขท่ี........................ 
 
 
 
 
 
 
            ................................................ 

       (..............................................) 
               ............/.................../............ 

ผู้รับเงิน 

 


