
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
------------------------------------------------------ 

  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ              
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ                
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และการปรับกรอบพนักงานราชการรอบที่ 5 
(ปีงบประมาณ 2564 – 2567)  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559                 
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ            
ซึ่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน 
(6) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
(8) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน            

ตามศักยภาพ 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. อัตราว่าง  ดังนี้ 
1. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
   ตำแหน่ง ครูผู้สอน ค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน 

1) โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร      วิชาเอกสังคมศึกษา 
2) โรงเรียนบ้านคำดู ่          อำเภอดอนตาล    วิชาเอกภาษาไทย 
3) โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง       อำเภอหนองสูง    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 256๕ (วันที่ 30 กันยายน 256๕) 
(ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างพนักงานราชการต่อเนื่องตามกรอบอัตรากำลังจะทำการต่อสัญญา

จ้างพนักงานราชการรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน) 
3.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบรบิูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข         

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตามที่กำหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.              
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วยในวันทำสัญญาจ้าง    
 สำหรับพระภิกษุ และสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือ สรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้ งนี้  ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                   
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่               
17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้
เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
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 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  (1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.รับรอง           
และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร 
  (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
4. การรับสมัคร 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13 – 2๑ มิถุนายน 2565  เวลา 
08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายในคราวเดียวกัน 
ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 3 รูป 
  (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว             
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย(กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)              
สำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบบัจริง) 
  (3) สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ              
การสำเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
  (4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ                  
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง) 
      (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(พร้อมฉบับจริง)                                     
  (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่ เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.               
(พ.ศ.2549) จำนวน 1 ฉบับ  
  (7) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
 ทั้งนี ้– ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย 

- สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดทำ
สัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร โดยให้ระบุชื่อโรงเรียนในใบสมัครได้เพียง 1 โรงเรียน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษา          
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

          /ค่าธรรมเนียม... 
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 ค่าธรรมเนียมสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
และเมื่อได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่ว่ากรณีใด 
ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรร โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อำเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต ์http://www.mdh.go.th 
6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
                    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
2. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 
3. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
4. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทักษะภาษาอังกฤษ  
5. ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี  

ภาค ข วิชาเอก มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
         ให้ทดสอบโดยวิธีการสอนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  
    (วิชาเอก) (25 คะแนน)  
2. ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับ  
    ใช้ในปัจจุบัน (25 คะแนน) ได้แก ่

(1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
(2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
(3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
(8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)  
         ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์เจตคติและอุดมการณ์ 

 
/7.วัน เวลา .... 

http://www.mdh.go.th/
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7. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  ๒ กรกฎาคม  2565  
ตามกำหนดการสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 
 

วัน /เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันที่ ๒ กรกฎาคม 2565  
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 

 
ภาค ก ความรูค้วามสามารถทั่วไป  
ภาค ข วิชาเอก มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

13.00 น. เป็นต้นไป ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 

50 คะแนน 
 

 

 
หมายเหตุ สำหรับสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบพร้อมกันกับประกาศรายชื่อ            

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และภาค ค             
แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามลำดับ แยก
ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร  
 กรณีได้คะแนนรวมทุกภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากได้คะแนนภาค ข 
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า การตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาด จะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
9. การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และทางเว็บไซต์ 
http://www.mdh.go.th ทั้งนี้ จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนจากมาก         
ไปหาน้อยเป็นรายสาขา กลุ่มวิชาเอก เป็นเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เว้นแต่          
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่              
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 (1) ผู้ผ่านการสรรหาจะได้รับการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ ในตำแหน่งว่างสถานศึกษา            
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และค่าตอบแทน ตามที่ประกาศนี้ หากผู้ผ่านการสรรหาได้รับการเรียกตัวมาทำ
สัญญาจ้างแล้ว แต่ไม่มาตามกำหนดในการเรียกตัวนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 (2) การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นการเรียกผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับ
สมัครโดยจะให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ให้นำผู้ค้ำประกัน 
ซึ่งเป็นข้าราชการค้ำประกันในวันทำสัญญาจ้าง) 

/(3) การเรียกตัว... 
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(นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 (3) การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร              
จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและสรรหา ตามลำดับที่ที่ได้รับการจ้างเป็นรายบุคคล ด้วยจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัว 
ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 
11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับการจ้างไปแล้ว 
 (2) ขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง 
 (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
 (4) ไม่อาจไปปฏิบัติงานตามวันที่กำหนดได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามข้อ 3. และข้อ 4. ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้น  
ยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้
ตามเดิมอีกก็ได้ 

 (5) กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศนี้
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการจัด
จ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   8   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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กำหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

(แนบทา้ยประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่   8  มิถุนายน 2565 

รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
 

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป  
           เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ภาค ข วิชาเอก มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  
          เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
          เวลา  13.00 น. เปน็ต้นไป 
 

 
 
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม 2565 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  ๒  กรกฎาคม  2565 

รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง 
ส่งตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน 

 
ในวันที ่ 5 กรกฎาคม 2565 

 


