ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
...................................................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการ ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
2552 ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2552 หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดกิจกรรม อบรม สั่งสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่าง สาขาวิชาที่รับสมัคร จานวน 8 อัตรา ประกอบด้วย
1. วิชาเอกปฐมวัย
จานวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จานวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/ ระยะเวลา ...
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อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี ตามกรอบที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) กาหนด
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
2.1 คุณ สมบัติ ทั่วไป ต้องมีคุ ณสมบัติทั่ว ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นและกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5
ปี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(9) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้นๆ
(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(11) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(13) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
ส าหรั บ พระภิกษุห รือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลื อกสรรเป็ น
พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิ ถุ น ายน 2501 และตามความในข้ อ 5 ของค าสั่ ง มหาเถรสมาคม ลงวั น ที่ 17 มี น าคม 2538
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(2) เป็ นผู้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลทุ่งคล้า อาเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2565 (เช้า)เวลา08.30 น.– 12.00 น. (บ่าย) เวลา
13.00 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ดังนี้
1. ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์
รองเท้าแตะ
2. ผู้ ส มั ครทุก คนต้ องสวมหน้ ากากอนามัยเมื่ ออยู่ บริเวณส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสมัคร
4. อนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครเฉพาะผู้สมัครฯ เท่านั้น
4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ไม่ใช้รูปสแกนสมัคร)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักของผู้สมัครระบุไว้ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาแล้ว จานวน 1 ชุด
(5) ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ( Transcript) ฉบั บ ภาษาไทย ที่ ร ะบุ วั น เดื อ นปี
ที่สาเร็จการศึกษา สาขาวิชา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ชุด
(6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยคุรุสภา จานวน 1
ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
(8) สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ใช้ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ใน
ใบสมัครและหลักฐานอืน่ ไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารั บการสรรหารับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในเอกสารและหลักฐานทุก
หน้าที่นามายื่นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจัดเรียงเอกสารหลักฐานตามลาดับ หากขาดเอกสารข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1 –
7 จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา
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-43.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.3.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหา ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มสมั ค ร 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน)
3.3.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาสามารถสมัครได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบ
พบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
(2) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ในใบสมั ค รให้ ชั ด เจนครบถ้ ว นตามความเป็ น จริง พร้ อมทั้ ง ยื่น เอกสารหลั ก ฐานให้ ถูก ต้ อ งครบถ้ว นในวั น ที่ ยื่ น
ใบสมัคร หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือ
แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
(3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปั ต ตานี เขต 3 จะไม่ รั บ เอกสาร
ใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ
สรรหา วัน เวลา และสถานที่ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 และทางเว็บไซต์ www.pattani3.go.th
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
6. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะดาเนินการสรรหาโดยทดสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สาหรับ
สถานที่สอบข้อเขียน จะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
คะแนน
วั น อ าทิ ต ย์ ที่ 2 1 09.30 – 11.30 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
100 คะแนน
สิงหาคม 2565
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
13.00 – 15.00 น. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และทางเว็บไซต์ http://pattani3.go.th/ สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศ
ให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 2 8 09.00 เป็นต้นไป ภาค ค ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ
สิงหาคม 2565
ตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คะแนน
50 คะแนน
/ ทั้งนี้...

-5ทั้งนี้ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตาม
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และตาม
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 3 จึงกาหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ในวันสอบ ดังนี้
1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตลอดเวลา
2. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคารสอบ
3. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ ก่อนเข้า
ตัวอาคารสอบ
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ
5. ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทาง
กลับหรือเดินทางผ่านมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้
แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน
6. ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)
7. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
หายใจหอบเหนื่อย ไม่สบายตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
8. ให้ผู้เข้าสอบแสดงใบรับรองผลการตรวจ โดยวิธี PR-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่ง
มีผลเป็นลบ (Negative) ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ
9. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
7. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสอบข้ อ เขี ย นและสอบ
สัมภาษณ์ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้
ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่ดีกว่า ถ้ าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้
ได้ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้ลาดับที่ดีกว่า
/ (3) การทาสัญญา...

-6 (3) การทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปั ต ตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การเลือกสรร ภายในวันที่ 30 สิ งหาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
และทางเว็บไซต์ www.pattani3.go.th
9. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
9.1 การขึ้นบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์ไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหา
9.2 การยกเลิกบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(4) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจัดทาสัญญาจ้าง และเงื่อนไขการจ้าง
(1) จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร
(2) หากมีตาแหน่งว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะเรียกผู้
ผ่านการเลือกสรรในลาดับถัดไปเรียงตามลาดับ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการเลือกสรร
ระบุ ไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบน
จดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัว
(3) การจ้างตามข้อ (1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ตาแหน่งลูกจ้างประจา หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกาหนด หรือ
มีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อาจ
บอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

(นายบุญล้อม โสภาพรม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓

รายละเอียดตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 )
..............................................................................
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จานวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. การศึกษาปฐมวัย
2. การอนุบาล
3. การปฐมวัย
4. การอนุบาลศึกษา
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. อนุบาลศึกษา
7) ปฐมวัยศึกษา
8. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
9. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
10. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
11. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) การประถมศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) การศึกษาประถมศึกษา
4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)
๕) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย จานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) ภาษาไทย
2) การสอนภาษาไทย
3) วิธีการสอนภาษาไทย
4) วรรณคดีไทย
5) ภาษาและวรรณคดีไทย
6) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7) ไทยคดีศึกษา
8) ไทยศึกษา
9) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
/ 5. เทคโนโลยี…

-85. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. คอมพิวเตอร์ศึกษา
8. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
9. การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
10. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
11. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
12. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
15. คอมพิวเตอร์และสถิติ
16 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
17. เทคโนโลยีการศึกษา
18. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
19. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
20. การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
21. ระบบสารสนเทศ
22. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
23. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
24. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
25. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
26. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
27. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28. เทคโนโลยีสารสนเทศ
29. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
30. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
31. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. การสอนวิทยาศาสตร์
4. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. วิทยาศาสตร์ศึกษา
6. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
7. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
8. วิทยาศาสตร์กายภาพ
9. เคมี
/ 10. เคมี...

-910. เคมีอุตสาหกรรม
11. ชีววิทยา
12. ชีววิทยาศึกษา
13. ชีววิทยาประยุกต์
14. การสอนชีววิทยา
15. ชีววิทยาทั่วไป
16. การสอนชีววิทยา
17. จุลชีววิทยา
18. ฟิสิกส์
19. การสอนฟิสิกส์
20. ฟิสิกส์ประยุกต์
21. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
หมายเหตุ กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับ
สมัครให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ว่าได้ศึกษารายวิชาตรงกับกลุ่มวิชาที่ประกาศ
รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript
เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้
รายวิชาที่นามานับหน่วยกิตต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร

กาหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565)
.......................................................
1.ประกาศรับสมัคร
2.รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
4.ดาเนินการสรรหา
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2565
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.สอบสัมภาษณ์
7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหา
8.รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565
วันที่ 5 กันยายน 2565

หลักสูตรการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565)
.................................................................
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ
ข้อมูลต่างๆ
1.2 ความสามารถด้ านภาษาไทย ให้ ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่ า นจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
1.4 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.5 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2545
2.10 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.11 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
1.3 การพัฒนาผู้เรียน
1.4 การวิจัยทางการศึกษา
1.5 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
/ 2. ความรู้...

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก (50 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัว ความสามารถและประสบการณ์
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. การมีปฏิภาณ ไหวพริบ เชาว์ปัญญา
4. เจตคติและอุดมการณ์
5. ความรอบรู้ในงานที่สมัคร

เลขประจาตัวผู้สอบ
ใบสมัครสาหรับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูผู้สอน กลุ่มวิชา..............................................

ติดรูปถ่ายขนาด
1X1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล....................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................................อายุ........................ปี สถานภาพ........................
สัญชาติ.............................................เชื้อชาติ................................................ศาสนา........................................
2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้............................................................ID Line........................................................
3. เลขบัตรประจาตัวประชาชาชน
ออกให้ ณ วันที่ ................................................................หมดอายุวันที่............................................................
4. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร.........................................................สาขาวิชา....................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน....................................................................................ปี พ.ศ.ที่จบ........................
5. ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................ชือ่ หน่วยงาน................................................................
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาประกาศนียบัตร
สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หลักฐานอื่นๆ.............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร........................................................................
(......................................................................)
วันที่.............เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรับสมัครฉบับ
จริงพร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.......................
.........................................
(.....................................................)
ผู้รับสมัคร
..................../สิงหาคม/ 2565

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เนื่องจาก........
..........................................................................
................................................
(.....................................................)
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
..................../สิงหาคม / 2565

เจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว
จานวน......300..............บาท
ตามใบเสร็จเล่มที่..........เลขที่.................
.................................
(.....................................................)
ผู้รับเงิน
.................../สิงหาคม/ 2565

