
 
 
 
 
 

ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา  เขต 15 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็ลกูจ้างชั่วคราว 
โครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบการศกึษาจังหวัดชายแดนใต ้

 
 
 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ประสงค์จะรับสมัครเพ่ือจัดจา้งเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเบตง“วีระ
ราษฎร์-ประสาน”  ในตําแหน่งครูด้านวิชาการครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา   

อาศัยความตามหนังสือผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่ 1120/2560 ลงวันที่24  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :  ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวในตําแหน่งครูวิชาการ ตาม
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  รายละเอียดดังต่อไปน้ี   

1.  ตําแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
 

ที ่ ตําแหน่ง คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
ระยะเวลา 
การจ้าง 

เงินเดือน 
( บาท ) 

จํานวน 
อัตรา 

1 ครูวิชาการ
ครูผู้สอน
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 

1. คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีตาม 
สาขาวิชาเอกท่ีระบุ 
2. มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพหรือ
หนังสือรับรองสิทธิในการประกอบ
วิชาชีพครู 
3.  มีความชํานาญในสาขาวิชาที่ตน
สมัคร 
4. สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
5 มีสขุภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
เหมาะสม และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

21 พ.ย. 2561 – 
31 มี.ค. 2562 

15,000 1 

 



2.  คณุสมบตัทิั่วไปของผู้มีสทิธิส์มัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร 

          2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม  
                 (1)  มีสัญชาติไทย 
                 (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                 (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
                  (4)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                  (5)  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎ ก.ค.ศ.                     
 (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ  
                 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา 
                 (8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                 (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10)  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                (11) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

3. การรบัสมัคร 

3.1  วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต้ังแต่ 16 - 18  พฤศจิกายน 

2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” 
เลขที่ 19  ถนนรวมวิทย์   อําเภอเบตง   จงัหวัดยะลา  

3.2   เอกสารและหลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน ๖  เดือน   ขนาด               

1 x 1.5 น้ิว   จํานวน  2  รูป 
(2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง         

อย่างละ 2 ฉบับ 
(3)  หลักฐานการศึกษา: สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู วุฒิการศึกษา และสําเนาแสดงผลการ

เรียน อย่างละ  1 ฉบับ) 
(4)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือนจํานวน 1  ฉบับ 
(5)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่รับสมัคร (ถ้ามี)   



(6)  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานการสมัครไม่
ตรงกัน)  พร้อมสําเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

4. เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการทําสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 

 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเ์ขา้รบัการสรรหาและเลือกสรร 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร  ภายใน วันที่  19 พฤศจิกายน  2561  
ณ  โรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wirarat.ac..th หรือทางเว็บไซต์
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 15   http://www.sesao15.go.th 

6. หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาและเลือกสรร 
  ด้วยวิธีประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 
 6.1  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน    คะแนน  100  คะแนน 
 6.2  ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง   โดยวิธีสอบข้อเขียน    คะแนน    50  คะแนน 
 6.3  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์     คะแนน  50  คะแนน 

7.  วัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” จะดําเนินการประเมินตามข้อ 6  ใน 20พฤศจิกายน  
2561  เวลา  09.00  น.เป็นต้นไป  ณ หอ้งประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” 
 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 
20 พ.ย. 2561 09.00 - 10.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
100  คะแนน 

 10.30 - 11.30 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

50  คะแนน 

 13.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

50  คะแนน 

  

 
 
 
 



8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนรวม ( ตามข้อ 6) ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60  

8.1   ในการจัดลําดับ จะเรียงลําดับจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมา 
  8.2  กรณีคะแนนตามข้อ 8.1  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  มากกว่าเป็น

ผู้ได้ลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับ
ที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  

9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลเลือกสรร 
 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 21  พฤศจิกายน  2561   ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์              
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wirarat.ac..thหรือทางเว็บไซต์
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 15   http://www.sesao15.go.th 

10. การทําสัญญาจ้าง 
 (1)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15  จะทําสัญญาจา้งผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรร
ตามข้อ 8  เทา่กับจํานวนตําแหน่งว่าง   
 (2)   หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะไม่พิจารณาทําสัญญาจ้าง จะยกเลิก
สัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆไม่ได้ 
 (3)  หากผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิในการทํา
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

     

 

(นายวีรวัฒน์   คงพิน ) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  15 

  
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรบัสมัครบคุคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็ลกูจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศกึษาจังหวัดชายแดนใต ้

ตําแหน่ง  ครดู้านวิชาการ  (คณติศาสตร์) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

15 พ.ย. 2561  ประกาศรับสมคัร  
16 – 18  พ.ย. 2561  รับสมัคร  
19 พ.ย. 2561  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ  
20 พ.ย. 2561  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  
21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
22 พ.ย. 2561  รายงานตัว ทําสัญญาจ้าง  และปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรการเลือกสรร 
ลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศกึษาจังหวัดชายแดนใต ้

ตําแหน่ง ครดูา้นวิชาการ  (คณติศาสตร์)   โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 
( แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน  2561 ) 

          
 
1  สอบภาคความรู้    (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
     ใหท้ดสอบความรอบรู้  ความสามารถทัว่ไป  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 1.1  ความรู้ความสามารถทัว่ไป   100  คะแนน 
  - นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับการศึกษา 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย  คุณธรรม   จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

2.  ความสามารถเฉพาะตาํแหนง่  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 2.1  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา    ใหท้ดสอบในเรื่องต่อไปน้ี 
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอน  และการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผูเ้รียน 
  -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเน้ือหากลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ 

3.  ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมนิ

จาก 
 3.1  ประวัติสว่นตัวและการศึกษา 
 3.2  บุคลิกลกัษณะ 
 3.3  การมีปฏิภาณ  ท่วงทีวาจา 
 3.4  เจตคติและอุดมการณ์ 
 
 


