
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

------------------------------------------------------ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ฉะนั้นอำศัยอ ำนำจค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน               
ที่ 512/2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629                                     
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
ชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหำและ
เลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จ ำนวน 7 อัตรำ  
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
     1.1  ชื่อต ำแหน่ง   ครผูู้สอน 
            กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป 
            ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 

(1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

(2) กำรอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
(4) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ให้ค ำแนะน ำและแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพผู้เรียน 
(6) จัดท ำแผนกำรสอนและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(7) จัดท ำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและด ำเนินกำรจัดประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน 
(8) ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนำผู้เรียน            

ตำมศักยภำพ 
(9) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อัตรำว่ำง จ ำนวน  7  อัตรำ ดังนี้ 
          1. โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง    วชิำเอกคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  1  อัตรำ 
          2. โรงเรียนห้วยตำเปอะ      วิชำเอกคอมพิวเตอร์     จ ำนวน  1  อัตรำ 
              (ปฏิบัติกำรสอนสำขำศูนย์กำรเรียนรู้ต ำรวจตระเวนชำยแดนใต้ร่มพระบำรมี)                 
          3. โรงเรียนชุมชนดอนตำล    วิชำเอกนำฏศิลป์  จ ำนวน  1  อัตรำ  
          4. โรงเรียนบ้ำนค ำบง 1      วิชำเอกภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
                                             วชิำเอกพลศึกษำ                  จ ำนวน  1  อัตรำ 
          5. โรงเรียนบ้ำนดงหลวง      วิชำเอกพลศึกษำ    จ ำนวน  1  อัตรำ 
          6. โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง      วชิำเอกภำษำไทย  จ ำนวน  1  อัตรำ 
              (ปฏิบัติกำรสอนสำขำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยฯ)       
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ค่ำตอบแทน  15,000 บำทต่อเดือน 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตั้งแต่วันที่ลงนำมสัญญำจ้ำง ถึงวันที่  30  กันยำยน  2562  
(ถ้ำมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต่อเนื่องตำมกรอบอัตรำก ำลังจะท ำกำร              

ต่อสัญญำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดิมที่มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน) 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข         

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตำมที่ก ำหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549  
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้

หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้น ๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(8) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงำม
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชนหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
2.  ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร  นักพรต หรือนักบวช 

 หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค 
พ.ศ. 2549 มำยื่นด้วย 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

(1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.และก ำหนด                  
เป็นคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วยและมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบ
วิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกลุ่ม
วิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอกดังนี้ 



 3 

          1. โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง    วชิำเอกคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  1  อัตรำ 
          2. โรงเรียนห้วยตำเปอะ      วิชำเอกคอมพิวเตอร์     จ ำนวน  1  อัตรำ 
              (ปฏิบัติกำรสอนสำขำศูนย์กำรเรียนรู้ต ำรวจตระเวนชำยแดนใต้ร่มพระบำรมี)                 
          3. โรงเรียนชุมชนดอนตำล    วิชำเอกนำฏศิลป์  จ ำนวน  1  อัตรำ  
          4. โรงเรียนบ้ำนค ำบง 1      วิชำเอกภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
                                             วชิำเอกพลศึกษำ                  จ ำนวน  1  อัตรำ 
          5. โรงเรียนบ้ำนดงหลวง      วิชำเอกพลศึกษำ    จ ำนวน  1  อัตรำ 
          6. โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง      วชิำเอกภำษำไทย  จ ำนวน  1  อัตรำ 
              (ปฏิบัติกำรสอนสำขำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยฯ)       

    กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ำมำใช้สมัครสรรหำและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร
หรือกรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกท่ีศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร จะพิจำรณำ          
นับหน่วยกิต จำกรำยวิชำที่ศึกษำตำม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้ 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำ         
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้น ๆ ในระดับ
ปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต และระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 
30 หน่วยกิต  
  (2) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนหรือหลักฐำนกำรขอขึ้นทะเบียน
อนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู ตำมที่คุรุสภำออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน 

3. การรับสมัคร 
 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ระหว่ำงวันที่ 4 - 12  มิถุนำยน 2562               
เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ในวันรำชกำร) 
 เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ำยในครำวเดียวกัน 
ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) จ ำนวน 3 รูป 
  (2) ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว             
(ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) ฉบับจิรง พร้อมส ำเนำจ ำนวน 
อย่ำงละ 1 ฉบับ 
        (3) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหลักฐำนกำรขอขึ้นทะเบียน
อนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่
สอน (ที่ยังไม่หมดอำยุภำยในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
    (4) บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) และทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำจ ำนวน            
อย่ำงละ 1 ฉบับ                                     
    (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2535) และออกให้โดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น 
    (6) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน
อย่ำงละ 1 ฉบับ 
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 ทั้งนี้ – ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้             
ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลัง
วันเปิดรับสมัครสรรหำและเลือกสรรวันสุดท้ำย 

- ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเอง หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ที่น ำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจัดท ำ
สัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น           
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด           
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผล         
ท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเสียค่ำธรรมเนียม คนละ 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
และเมื่อได้ประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมให้ ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรร โดยจะจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิ
เข้ำสรรหำและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรร ภำยในวันที่  17  มิถุนำยน 2562 ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร และทำงเว็บไซต์ http://www.mdh.go.th 

5. หลกัสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ โดยกำรสอบข้อเขียน 
(100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้  

1. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
2. นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 
7. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
8. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
9. หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
10. หลักกำรสอนที่เน้นกำรสอนคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
11. จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
12. กำรพัฒนำผู้เรียน 
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13. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
14. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
15. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
16. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
17. ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ

ตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ 
18. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ กำรอ่ำนจับใจควำม กำรสรุปควำม 

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 

6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่           
22  มิถุนำยน  2562 ตำมก ำหนดกำรเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 
 

วัน /เวลำ รำยกำร คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมำยเหตุ 

วันท่ี  22  มิถุนำยน  2562  
09.00 – 11.00 น. 

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับวิชำกำรศึกษำ 

100 คะแนน  

13.00 น. เป็นต้นไป ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 50 คะแนน  
  
           หมำยเหตุ ส ำหรับสถำนที่สอบข้อเขียนและสัมภำษณ์จะประกำศให้ทรำบพร้อมกันกับประกำศรำยชื่อ            
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก และภำค ข  แต่ละภำค           
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ แยกตำมกลุ่ม
วิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก ที่ประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรร  
 กรณีได้คะแนนรวมทุกภำคเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  และหำกได้
คะแนน ภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ กำรตัดสิน          
ถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
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8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ภำยในวันที่  25 กรกฎำคม 2562 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และทำงเว็บไซต์ 
http://www.mdh.go.th  ทั้งนี้ จะมีกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรโดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไป
หำน้อยเป็นรำยสำขำ กลุ่มวิชำเอก เป็นเวลำ 1 ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  
9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 (1) ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะได้รับกำรเรียกตัวมำท ำสัญญำจ้ำงตำมล ำดับที่ ในต ำ แหน่ง
สถำนศึกษำ กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก และค่ำตอบแทน ตำมที่ประกำศนี้ หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ได้รับกำรเรียกตัวมำท ำสัญญำจ้ำงแล้ว แต่ไม่มำตำมก ำหนดในกำรเรียกต้วนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 
 (2) กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่ำประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรเป็นกำรเรียกผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงให้มำท ำสัญญำจ้ำง ตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร โดยจะ
จัดท ำสัญญำจ้ำง ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร (ให้น ำผู้ค้ ำประกันซึ่งเป็นข้ำรำชกำรค้ ำประกันในวันท ำสัญญำจ้ำง) 
 (3) กำรเรียกตัวครั้งต่อไปหำกมีต ำแหน่งว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะมี
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมล ำดับที่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นรำยบุคคล ด้วยจดหมำยลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ในเขตจ่ำยของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 
10 วัน นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง 

10. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว 
 (2) ขอสละสิทธิ์กำรท ำสัญญำจ้ำง 
 (3) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
 (4) ไม่อำจไปปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนดได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมข้อ 3. และข้อ 4. ไปแล้ว ถ้ำบัญนั้น         
ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อำจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี         
ผู้นั้นไว้ตำมเดิมอีกก็ได้ 

 (5) กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรรำยใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมประกำศนี้
ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นอัตรำจ้ำงตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ หำกได้รับกำร          
จัดจ้ำงแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่   24  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.2562 

 

 

(นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 
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