
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานราธวิาส 
เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรครูวิชาการ 

เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  
ประจำปีการศกึษา 2565 

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

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น  
ครูวิชาการ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอนเกษตรกรรม) ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 1 อัตรา  

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 
ลงวันที่  15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่ 
8  กรกฎาคม  2546 เรื ่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี ่ยวกับลูกจ้างชั ่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเป็นครูวิชาการ  ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสานฝัน 
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1  ตำแหน่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว 
1.2  ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ที่ ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
เงินเดือน 
(บาท) 

จำนวน
อัตราว่าง 

1 ครูผู้สอน
เกษตรกรรม  

1. คุณวุฒิไม ่ต ่ำกว ่าว ุฒ ิปร ิญญาตรี ตามสาขา
วิชาเอก ดังน้ี 
1.1 การเกษตร 
1.2 เกษตรศาสตร์ 
1.3 เกษตรทั่วไป 
1.4 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
1.5 เกษตรศึกษา 
1.6 ครุศาสตร์เกษตร 
1.7 พืชศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.8 ส่งเสริมการเกษตร 
1.9 พืชศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรกฎาคม – กันยายน 
2565 

15,000 1 อัตรา 
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ที่ ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
เงินเดือน 
(บาท) 

จำนวน
อัตราว่าง 

  1.10 เทคโนโลยีการเกษตร 
1.11 วิทยาศาสตร์เกษตร 
1.12 วิทยาศาสตร์การเกษตร 

2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3. มีความชำนาญในสาขาที่ตนสมัคร  
4. กรณีเป็นคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศ จะต้องมี
หนังสือรับรองจาก ก.พ. และก.ค.ศ.พร้อมสำเนา  
1  ชุด 
5. มีความร ู ้ความสามารถในสาขาที ่สม ัครและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

   

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
     ประมุข ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ   
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ัน 
     เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
     ข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
     การเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

                          กระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ     
     กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

                            ลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 



- 3 - 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน  

2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.  ณ  โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  ตำบลปะลุรู   
อำเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส  

3.2 เอกสารและหลกัฐานที่ต้องนำมาย่ืนในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

                           ขนาด 1 x 1.5 น้ิว จำนวน 3 รูป 
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 

                           1 ฉบับ ทั้งน้ี ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง  
                           และลงช่ือกำกับด้วย 

(3)  หลักฐานการศึกษา (สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ฉบับ 
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน  1  ฉบับ 
(5) ใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19 (2 เข็ม) 

  (6) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ี   เป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ  โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี   

ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส  

6.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 6.1  ครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม 
                 คัดเลือกด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  2  ภาค ดังน้ี  
  6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ครอบคลุมเน้ือหา คือ  
   6.1.1.1 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับการศึกษา 
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   6.1.1.2 กฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546      
                                            และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ 
                                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
   6.1.1.3 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
                               6.1.1.4 สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

6.1.2 ความรู้ความสามารถวิชาเอก  
6.1.2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (ครูวิชาการทุกตำแหน่ง) 
 - หลักสูตร 
 - การจัดการเรียนรู้และการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 - การวัดและประเมินผล 
 - สื่อการเรียนรู้ 
6.1.2.2 ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา  

- วิชาเกษตรกรรม   
(เฉพาะตำแหน่ง  ครูผู้สอนเกษตรกรรม) 

  6.1.3 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

7. วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก 
7.1 ครูผู้สอนรายวิชา 
 7.1.1  สอบคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน  2565 
        เวลา 09.00 น.  – 11.00 น.     สอบข้อเขียน          

                     เวลา 13.30 น.  – 16.30 น.     สอบสัมภาษณ์ 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
          8.1 ครูด้านวิชาการ ต้องผ่านข้อเขียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  และได้คะแนนรวมทั ้ง 2 ด้าน  
(ตามข้อ 6)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 8.2 ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนข้อเขียนสูงสุดลงมาตามลำดับ (ครูวิชาการ) 
 8.3 หากคะแนน (ตามข้อ8.1, 8.2) เท่ากันจะพิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินในข้อ 6.1 
มากกว่า อยู ่ในลำดับที ่สูงกว่า หากคะแนนในข้อ 6.1 เท่ากัน จะพิจารณาผู ้ที ่มาสมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ 
สูงกว่า 
            8.4 คะแนนสัมภาษณ์ให้พิจารณาสูงสุดลงมาตามลำดับ  
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9. การประกาศผลการคัดเลือก 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565  

10. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 

 รายงานตัว ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

11. การจัดทำสัญญาจ้าง 
11.1 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีจะทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๙ เท่ากับ  
        จำนวนตำแหน่งว่าง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
        ขั้นพ้ืนฐาน 
11.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือ 
        ยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
11.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธ์ิได้รับ

การทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน 2565 
             

                 
               (นายสุธี  บุญญะถิติ)  

                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการ 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูวิชาการ (ครผูู้สอนเกษตรกรรม) 

ตามโครงการสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธวิาส 

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

 

8 มิถุนายน 2565           - ประกาศรับสมัคร 

  13 - 19 มิถนุายน 2565         - รับสมัคร  

20 มิถนุายน 2565   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  21 มิถนุายน 2565   - ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  

  22 มิถนุายน 2565   - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

          1 กรกฎาคม 2565            -  รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง 

                                                      
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


