
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
  เรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม  

********************* 
ด้วย โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เลขที่ 14 หมู่ 9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง             
ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอก
อุตสาหกรรม  

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔312.16/33๒  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 04312/980 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖4 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                     
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 ๑.ตำแหน่งทีร่ับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน 2 อัตรา 
   ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอก เคมี 
   อัตราว่าง จำนวน  ๑  อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
   ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอก อุตสาหกรรม 
   อัตราว่าง จำนวน  ๑  อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
   ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
    ๒.๑.๒ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง 



    ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    ๒.๒.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา
วิชาเอกเคมี 
   ๒.๒.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา
วิชาเอกอุตสาหกรรม 
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของร าชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒5-29 ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐81-406-8385,098-113-8843,๐95-660-5764            
(ผอ.สุวัฒน์  อินทวงศ์)๐98-685-0112(ครูสุรศักดิ์  จันทรุณ ธุรการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล) 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
   ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้) 
  ๔.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

 ๔.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   
  ๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  ๔.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   

  ๔.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน  
  ๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)  
  ๔.๘ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค  

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖4  ณ โรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูล 



 ๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ น.   
๑๑.๐๐ น. 

 
-สอบข้อเขียน ความรู้ ความสามารถท่ัวไป  
-สอบสัมภาษณ์+แฟ้มผลงาน 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จะดำเนินการสอบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนรวม
มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผลการสอบสอบข้อเขียน ความรู้ ความสามารถ
ที่วไปมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังไดค้ะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

  ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  9  พฤศจิกายน ๒๕๖4  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
   -  วันที่  10  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
    ๑๐.2  ผู้ได้รับการจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

  ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4      

 
(นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม 

ตามประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ลงวันที ่16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
................................................................................ 

 
16 ตุลาคม ๒๕๖4    ประกาศรับสมัคร 
๒5 – ๒9  ตุลาคม ๒๕๖4   ดำเนินการรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
๓1  ตุลาคม ๒๕๖4    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
3  พฤศจิกายน ๒๕๖4    สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   
5  พฤศจิกายน ๒๕๖4    ประกาศผลการคัดเลือก 
9  พฤศจิกายน ๒๕๖4    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
10 พฤศจิกายน ๒๕๖4     เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

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



 
 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี  เลขที่........./.......... 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

…………………………………………………………. 
๑.    ชื่อ............................................................. ..... นามสกลุ.................................................... ....................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา......................................... ... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................... .............................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี............................................... ..เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ................ .....................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล.................. .................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด.............................................. ..........รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................  
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ............................................................................................................... ............ 
๗.    เอกสารรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 

 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน  

  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 

........................................ 
(.....................................................) 

............../................/.......... 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
  คุณสมบัติถูกต้อง 
  ขาดคุณสมบัติ เพราะ.............................. 

........................................ 
(.....................................................) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม  เลขที่........./.......... 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
…………………………………………………………. 
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๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................. ................................ 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ........................................................... . 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด................................................ ........รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................... ....................................................... 
๗.    เอกสารรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 

 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน  

  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
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ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
  คุณสมบัติถูกต้อง 
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