ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
-----------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ฉะนั้นอำศัยอำนำจคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 512/2559 เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
ชั่วครำว สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหำและ
เลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 7 อัตรำ
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
(1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) กำรอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
(3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
(4) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพผู้เรียน
(6) จัดทำแผนกำรสอนและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวของกระทรวงศึกษำธิกำร
(7) จัดทำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและดำเนินกำรจัดประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ
(9) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง จำนวน 7 อัตรำ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง วิชำเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรำ
2. โรงเรียนห้วยตำเปอะ วิชำเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรำ
(ปฏิบัติกำรสอนสำขำศูนย์กำรเรียนรู้ตำรวจตระเวนชำยแดนใต้ร่มพระบำรมี)
3. โรงเรียนชุมชนดอนตำล วิชำเอกนำฏศิลป์
จำนวน 1 อัตรำ
4. โรงเรียนบ้ำนคำบง 1 วิชำเอกภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรำ
วิชำเอกพลศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
5. โรงเรียนบ้ำนดงหลวง วิชำเอกพลศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
6. โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง วิชำเอกภำษำไทย
จำนวน 1 อัตรำ
(ปฏิบัติกำรสอนสำขำโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยฯ)
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ค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อเดือน
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ลงนำมสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ถ้ำมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต่อเนื่องตำมกรอบอัตรำกำลังจะทำกำร
ต่อสัญญำจ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดิมที่มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตำมที่กำหนดในกฎ
ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(8) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงำม
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชนหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
2. ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค
พ.ศ. 2549 มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ระดั บ ปริ ญ ญำตรี ท ำงกำรศึ ก ษำ หรื อ ทำงอื่ น ที่ ก.ค.หรื อ ก.ค.ศ.และก ำหนด
เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบ
วิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอนสังกั ดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกลุ่ม
วิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอกดังนี้
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1. โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง วิชำเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรำ
2. โรงเรียนห้วยตำเปอะ วิชำเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรำ
(ปฏิบัติกำรสอนสำขำศูนย์กำรเรียนรู้ตำรวจตระเวนชำยแดนใต้ร่มพระบำรมี)
3. โรงเรียนชุมชนดอนตำล วิชำเอกนำฏศิลป์
จำนวน 1 อัตรำ
4. โรงเรียนบ้ำนคำบง 1 วิชำเอกภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรำ
วิชำเอกพลศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
5. โรงเรียนบ้ำนดงหลวง วิชำเอกพลศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
6. โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง วิชำเอกภำษำไทย
จำนวน 1 อัตรำ
(ปฏิบัติกำรสอนสำขำโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยฯ)
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมำใช้สมัครสรรหำและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร
หรือกรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร จะพิจำรณำ
นับหน่วยกิต จำกรำยวิชำที่ศึกษำตำม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
- ผู้สำเร็จกำรศึกษระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำ
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้น ๆ ในระดับ
ปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต และระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ
30 หน่วยกิต
(2) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนหรือหลักฐำนกำรขอขึ้นทะเบียน
อนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู ตำมที่คุรุสภำออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน
3. การรับสมัคร
วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ำ รั บ กำรสรรหำและเลื อ กสรร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม
บริ หำรงำนบุคคล ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ระหว่ำงวันที่ 4 - 12 มิถุนำยน 2562
เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ในวันรำชกำร)
เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ำยในครำวเดียวกัน
ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) จำนวน 3 รูป
(2) ปริ ญญำบั ตร หรื อ หนั ง สื อรับ รองคุ ณวุฒิ ที่ ส ภำมหำวิ ทยำลั ยอนุมั ติกำรส ำเร็จกำรศึกษำแล้ ว
(ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) ฉบับจิรง พร้อมสำเนำจำนวน
อย่ำงละ 1 ฉบับ
(3) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหลักฐำนกำรขอขึ้นทะเบียน
อนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
สอน (ที่ยังไม่หมดอำยุภำยในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) ฉบับจริง พร้อมสำเนำจำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) บั ตรประจ ำตัว ประชำชน (ที่ยังไม่ห มดอำยุ) และทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำจำนวน
อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2535) และออกให้โดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น
(6) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบสำคัญกำรสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนำ จำนวน
อย่ำงละ 1 ฉบับ
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ทั้งนี้ – ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้
ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจไม่หลัง
วันเปิดรับสมัครสรรหำและเลือกสรรวันสุดท้ำย
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ที่นำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็ จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจัดทำ
สัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเสียค่ำธรรมเนียม คนละ 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน)
และเมื่อได้ประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมให้ ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรร โดยจะจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิ
เข้ำสรรหำและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรร ภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร และทำงเว็บไซต์ http://www.mdh.go.th
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ โดยกำรสอบข้อเขียน
(100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้
1. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
2. นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546
7. พระรำชบั ญญัติร ะเบี ย บข้ำ รำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ.2547 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม
8. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9. หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร
10. หลักกำรสอนที่เน้นกำรสอนคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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 กำรสะกดคำ กำรแต่งประโยค และคำศัพท์
19. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ภำค ข ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์
โดยประเมินจำก
1. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ
3. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์
4. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์
6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่
22 มิถุนำยน 2562 ตำมกำหนดกำรเลือกสรร ดังต่อไปนี้
วัน /เวลำ
วันที่ 22 มิถุนำยน 2562

09.00 – 11.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

รำยกำร

คะแนนเต็ม
150 คะแนน
100 คะแนน

หมำยเหตุ

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ
ภำค ข ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
50 คะแนน

หมำยเหตุ สำหรับสถำนที่สอบข้อเขียนและสัมภำษณ์จะประกำศให้ทรำบพร้อมกันกับประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก และภำค ข แต่ละภำค
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อยตำมลำดับ แยกตำมกลุ่ม
วิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก ที่ประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรร
กรณีได้คะแนนรวมทุกภำคเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ และหำกได้
คะแนน ภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ กำรตัดสิน
ถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
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8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ภำยในวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และทำงเว็บไซต์
http://www.mdh.go.th ทั้งนี้ จะมีกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไป
หำน้อยเป็นรำยสำขำ กลุ่มวิชำเอก เป็นเวลำ 1 ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
(1) ผู้ ผ่ ำ นกำรสรรหำและเลื อ กสรรจะได้ รั บ กำรเรี ย กตั ว มำท ำสั ญ ญำจ้ ำ งตำมล ำดั บ ที่ ในต ำ แหน่ ง
สถำนศึกษำ กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก และค่ำตอบแทน ตำมที่ประกำศนี้ หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ได้รับกำรเรียกตัวมำทำสัญญำจ้ำงแล้ว แต่ไม่มำตำมกำหนดในกำรเรียกต้วนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
(2) กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่ำประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรเป็นกำรเรียกผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงให้มำทำสัญญำจ้ำง ตำมจำนวนตำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร โดยจะ
จั ด ท ำสั ญ ญำจ้ ำ ง ในวั น ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ตั้ ง แต่ เ วลำ 09.00 น. ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร (ให้นำผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข้ำรำชกำรค้ำประกันในวันทำสัญญำจ้ำง)
(3) กำรเรียกตัวครั้งต่อไปหำกมีตำแหน่งว่ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะมี
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมลำดับที่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นรำยบุคคล ด้วยจดหมำยลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ในเขตจ่ำยของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ
10 วัน นับแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง
10. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว
(2) ขอสละสิทธิ์กำรทำสัญญำจ้ำง
(3) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำง ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(4) ไม่อำจไปปฏิบัติงำนตำมวันที่กำหนดได้
ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมข้อ 3. และข้อ 4. ไปแล้ว ถ้ำบัญนั้น
ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อำจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ตำมเดิมอีกก็ได้
(5) กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรรำยใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมประกำศนี้
ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นอัตรำจ้ำงตำมประกำศนี้ ทั้งนี้ หำกได้รับกำร
จัดจ้ำงแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2562

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

