
 
ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 15 

เรื่องรบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบการศกึษาจังหวัดชายแดนใต้ของโรงเรียนรือเสาะชนปูถัมภ ์

............................................................. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือนําการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนและเปิดการสร้างโอกาสทางการศึกษา           
อย่างมีคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดห้องเรียน
พิเศษในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

อาศัยความตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :              
ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 

1. ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 

 

ที ่ ตําแหน่งว่าง คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
เงินเดือน 
(บาท) 

ระยะเวลา
การจ้าง 

1 ครูวิชาการ 
(เอกสังคมศึกษา) 
จํานวน 1 อัตรา 

1. คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีตามสาขาวิชาเอกสังคมศกึษา 
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือ 
    รับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู 
3. มีความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทัง้ทักษะการพูด  
อ่าน เขียนและการฝึกปฏิบัติ 
4. สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะ 
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัวที่เป็น 
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่ 

15,000 ธ.ค. 61 – 
31 มี.ค. 62 
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2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพน้ันๆ 

(7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

3. การรับสมัคร 
3.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่19 – 23 พฤศจิกายน 
2561ต้ังแต่เวลา 09.00น. – 16.00 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์29 หมู่ที่ 2ตําบลรื
อเสาะออกอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ชําระค่าสมัคร 200 บาท) 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
(1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน๖ เดือนขนาด 1 x 1.5 

น้ิว จํานวน 4 รูป 
(2) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ1 ฉบับ 

ทั้งน้ี ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับด้วย 
(3)หลักฐานการศึกษา (สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ) 
(4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน 
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(5) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการ
เป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 

(6) หลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน)พร้อมสําเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ 
 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการทําสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทํา
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ี เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561                 

ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หรือFacebook : 
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 

6.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 3 ภาค ดังน้ี 

6.1สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
6.2 สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

6.2.1 วิธีการสอน 
6.2.2 การวางแผนและแก้ไขปัญหา 

6.2สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
6.2.1 ประสบการณ์ และผลงาน 
6.2.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จะดําเนินการประเมินตามข้อ 6ในวันที่28

พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
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8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง2 ด้านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

8.1 ในการจัดลําดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
8.2 หากคะแนน(ตามข้อ8.1)เท่ากันจะพิจารณาเรียงลําดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินจาก 

ข้อ 6.1และ6.2ตามลําดับ 
8.3 หากคะแนน(ตามข้อ 8.1, 8.2) เท่ากันจะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 

9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 29 

หมู่ที่ 2 ตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หรือFacebook : โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. 

10. การจัดทําสัญญาจ้าง 
10.1โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จะรับรายงานตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 9 เท่ากับจํานวน

ตําแหน่งว่าง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 
10.2หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จะไม่พิจารณาทําสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาที่กําหนดจะหมดสิทธ์ิได้รับ

การทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2561 
   

                         
 

(นายวีรวัฒน์  คงพิน) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
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กําหนดการรบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นลกูจ้างชั่วคราว โครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ้

โรงเรียนรือเสาะชนปูถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส 
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 15 

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

15 พฤศจิกายน 2561    - ประกาศรับสมัคร 
19 – 23 พฤศจิกายน 2561   - รับสมัคร 
26 พฤศจิกายน 2561    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรราหา 
28 พฤศจิกายน 2561      - ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
29 พฤศจิกายน 2561    - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
30 พฤศจิกายน 2561    - รายงานตัว 

 


