ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีควำมประสงค์จะรับสมัคร
บุ คคลเพื่อสรรหำและเลื อกสรรเป็ น พนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 3 อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11
กั น ยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริ ห ำรพนั ก งำนรำชกำร เรื่ อ ง กำรก ำหนดลั ก ษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจั ดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560
เรื่ อ ง แนวทำงกำรสรรหำและบริ ห ำรอั ต รำก ำลั ง พนั ก งำนรำชกำรและลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว สั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ.2560 และค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ที่ 511/2559 ลงวั น ที่ 28 กั น ยำยน 2559 และหนั ง สื อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ที่ ศธ 04009/ว 1826 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564 เรื่อง กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร เพื่อรองรับกำรทดแทนอัตรำว่ำง
จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำร ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 ตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรกำลั งคนภำครัฐ (พ.ศ. 2562 -2565)
ลงวั น ที่ 7 เมษำยน 2564 จึ งประกำศรั บ สมั ครบุ ค คลเพื่ อสรรหำและเลื อกสรรเป็ น พนั ก งำนรำชกำรทั่ ว ไป
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประศึกษำนรำธิวำส เขต ๓ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ชือ่ กลุ่มงาน ตาแหน่ง สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร จำนวน 1 อัตรำ
1.1.2 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งพนักงำนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ
1.1.3 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรำ
1.1.4 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศำสนำอิสลำม จำนวน 1 อัตรำ
1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2.1 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
1.2.2 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศำสนำอิสลำม จำนวน 1 อัตรำ
1.2.3 พนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรำ
รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา (เอกสารหมายเลข 1)
/1.3 ค่ำตอบแทน...

-21.3 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
ตำมวุฒิที่ใช้สมัครและตำมประกำศค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (เอกสารหมายเลข 2)
1.4 สิทธิประโยชน์
ตำมระเบี ย บส ำนั กนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไ ข
เพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 ระยะเวลาการจ้าง
นับแต่วันที่ทำสัญญำจ้ำงถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 และอำจต่อสัญญำได้อีกภำยใน
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินครำวละ 4 ปี ตำมกรอบที่คณะกรรมกำรบริหำรพนั กงำนรำชกำร
(คพร.) กำหนด
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรทุกตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็ นผู้ มีร่ ำงกำยทุ พพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่เป็ นผู้ต้องรับโทษจ ำคุ กโดยคำพิ พำกษำถึ งที่สุ ดให้ จำคุ ก เพรำะกระทำควำมผิ ด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
(8) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501
และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538

/2.2 คุณสมบัติ...

-32.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
(เอกสารหมายเลข 3)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) โดยสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 3 ดังนี้
1. ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพตำมหลักสำกลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กำงเกงยีนส์
รองเท้ำแตะ
2. ผู้ ส มัครทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย เมื่ อ อยู่บริเวณส ำนัก งำนเขตพื้น ที่กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลำกำรสมัคร
4. อนุญำตให้เข้ำสถำนที่รับสมัครเฉพำะผู้สมัครฯ เท่ำนั้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
1) สำเนำวุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ไม่เกินวันสุดท้ำยของวัน
รับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 โดยออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
6) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรู ปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
7) หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ

/3.2.2 พนักงำนรำชกำร....

-43.2.2 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ
1) สำเนำวุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ไม่เกินวันสุดท้ำยของวัน
รับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็น
โรคทีต่ ้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
6) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรู ปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
7) หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่ อสกุล หรือหนังสื อ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.3 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ
1) สำเนำวุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ไม่เกินวันสุดท้ำยของวัน
รับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ทีต่ ้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
6) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรู ปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
7) หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่ อสกุล หรือหนังสื อ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.4 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริการ
1) สำเนำวุฒิบัตร หรือประกำศนียบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ มีอำนำจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ำยของวัน
รับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) ส ำเนำวุ ฒิ บั ต รทำงศำสนำอิ ส ลำมฉบั บ ภำษำอำหรั บ และฉบั บ แปลเป็ น
ภำษำไทยพร้อมฉบับจริง อย่ำงละ 1 ฉบับ
/4) สำเนำบัตร...

-54) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7) รู ปถ่ำยหน้ ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
8) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสื อ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.5 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) สำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ำยของ
วันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
6) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
7) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.6 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) สำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุ ฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติไม่เกินวันสุ ดท้ำย
ของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำวุฒิบัตรทำงศำสนำอิสลำมฉบับภำษำอำหรับ และฉบับแปลภำษำไทย
พร้อมฉบับจริง อย่ำงละ 1 ฉบับ
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติสอนตำมพระรำชบัญญัติ
สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอำยุ
/7) ใบรับรองแพทย์...

-67) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
8) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
9) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.7 พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) สำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (เอกสารหมายเลข 4) โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ
อนุมัติไม่เกินวันสุดท้ำยของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ ครู หรื อ ใบอนุ ญ ำตปฏิ บั ติ ก ำรสอนตำม
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอำยุ
6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มำแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำย
ครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
8) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำเอกสำรทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้ ส มั ค รต้ อ งเสี ย ค่ ำ ธรรมเนี ย มสมั ค รฯ จ ำนวน 300 บำท (สำมร้ อ ยบำทถ้ ว น) และ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืนให้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. เงื่อนไขการรับสมัคร มีดังนี้
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรตรงตำมประกำศรับสมัคร และ
ต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำรหรือคุณวุฒิ
ของผู้สมัครในภำยหลังปรำกฏว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศรับสมัคร รวมทั้ง
กรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศฯ นี้
ให้ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครมำตั้งแต่ต้น และถือว่ำเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรครั้งนี้ และจะไม่ได้รับคืนค่ำธรรมเนียมสอบแต่อย่ำงใด รวมทั้ง
เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
/5. กำรประกำศ...

-75. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำ
รั บ กำรสรรหำและเลื อกสรร ภายในวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 3 และทำงเว็บไซต์ http://www.narathiwat3.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำประถมศึ กษำนรำธิว ำส เขต 3 จะดำเนิน กำรสรรหำและ
เลือกสรรโดยกำรทดสอบ ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
และ ภำค ค. ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) รำยละเอียดตำมหลักสูตรที่แนบท้ำยประกำศนี้
(เอกสารหมายเลข 5) โดยจะดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ดังนี้
6.1 ตารางสอบพนักงานราชการทั่วไป ทุกตาแหน่ง
วัน เวลา
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
เวลำ 09.30 น – 11.30 น.
เวลำ 13.30 น – 15.30 น.

วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป

สมรรถนะ

ภาค ก.
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ภาค ข.
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะตำแหน่ง

ภาค ค.
- ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

คะแนนเต็ม
150 คะแนน
75
75

50 คะแนน
50

วิธีการ
ประเมิน

หมายเหตุ

สอบข้อเขียน - สถำนที่ในกำรสรรหำ
และเลือกสรร จะแจ้งให้
ทรำบในวันประกำศ
รำยชื่อผู้มสี ิทธิเข้ำรับ
กำรสรรหำและเลือกสรร

สอบสัมภำษณ์

6.2 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)
เพื่อเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID- 19) ตำมมำตรกำร
ควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID- 19) และตำมแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 จึงกำหนดมำตรกำร
เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID- 19) ในวันสอบ ดังนี้
1. ให้ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ตลอดเวลำ
2. ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้ำตัวอำคำรสอบ
3. ขอควำมร่วมมือให้ผู้เข้ำสอบทุกคน ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริกำร ก่อนเข้ำ
ตัวอำคำรสอบ
/4. ไม่อนุญำต...

-84. ไม่อนุญำตให้ผู้ติดตำม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ เข้ำในบริเวณสนำมสอบ
5. ให้ผู้เข้ำสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอำศัยอยู่ร่วมบ้ำนเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทำง
กลับหรือเดินทำงผ่ำน (Transit) มำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง ตำมประกำศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ให้แจ้งกับทำงสนำมสอบโดยด่วน
6. ระหว่ำงพักรอในสนำมสอบ ให้ผู้เข้ำสอบทุกคนปฏิบัติตัวตำมวิธีกำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing)
7. ดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง สังเกตอำกำรตนเอง หำกรู้สึกมีไข้ ไอ จำม มีน้ำมูก หำยใจ
หอบเหนื่อย ไม่สบำยตัว ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดคัดกรองทันที
8. ให้ผู้เข้ำสอบแสดงเอกสำรว่ำได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID- 19 ไม่น้อยกว่ำ 2 เข็ม
9. ให้ผู้เข้ำสอบแสดงใบรับรองผลกำรตรวจ โดยวิธี PR-PCR หรือกำรใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งมี
ผลเป็นลบ (Negative) ระยะเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนกำรสอบ
10. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีภำวะเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรสรรหำและเลื อ กสรรจะต้ อ งได้ ค ะแนนในกำรทดสอบและ
กำรประเมิน ในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และเมื่อรวมทั้ง 3 ภำคแล้วจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดเรียงลำดับ จะเรียงจำกผู้สอบผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละตำแหน่งและตำมสำขำวิชำเอกที่ ได้
คะแนนรวมสูงสุดจำกมำกไปหำน้อย ถ้ำได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ข. มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
ถ้ำได้คะแนน ภำค ข. เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก. มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำคะแนน ภำค ก. เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภำค ค. มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำคะแนน ภำค ค. เท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งและตำมสำขำวิชำเอกโดยเรียงตำมลำดับคะแนนจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงไปตำม
เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในข้ อ 7 ณ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ กษำนรำธิ ว ำส เขต 3 และทำงเว็ บ ไซต์
http://www.narathiwat3.go.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยขึ้นบัญชีผู้ ผ่ ำนกำรสรรหำและเลื อกสรร
เป็นเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรนี้ จะถือเป็นกำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรได้ที่อยู่ในลำดับที่สำมำรถทำสัญญำจ้ำงได้ตำมจำนวน
ตำแหน่งว่ำงที่กำหนดตำมประกำศนี้ด้วย และผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเป็นรำยบุคคล
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
8.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำที่กำหนด
8.3 ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกำหนดวันเวลำที่ส่วนรำชกำรกำหนด
8.4 ตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัครนี้
9. กำรจัดทำ...

-10ปฏิทินรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
กาหนดการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1. ประกาศรับสมัครฯ

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

2. รับสมัครฯ

วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ทางเว็บไซต์
www.narathiwat3.go.th
สพป.นราธิวาส เขต 3
ในวันและเวลาราชการ
ทางเว็บไซต์
www.narathiwat3.go.th
แจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบฯ
ทางเว็บไซต์
www.narathiwat3.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นราธิวาส เขต 3

4. สอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) วันที่ 11 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
5. ประกาศผลการเลือกสรรฯ
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
6. รายงานตัวเพื่อจัดจ้างฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เอกสารหมายเลข 1
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ตำแหน่งว่ำงพนักงำนรำชกำรทั่วไปเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
ประกำศ ณ วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565

ที่

กลุ่มงำน

ตำแหน่ง

โรงเรียน/กลุ่ม

1

บริการ

พนักงานคอมพิวเตอร์

2

บริการ

พนักงานธุรการ

3

บริการ

ครูพี่เลี้ยง

4

บริการ

ครูสอนศาสนาอิสลาม

5

บริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

6

บริหารทั่วไป ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

7

บริหารทั่วไป

8

บริหารทั่วไป

9

บริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
สพป.นราธิวาส เขต 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านปารี/
อาเภอจะแนะ
โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ/
อาเภอระแงะ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านริแง
อาเภอจะแนะ
โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
อาเภอเจาะไอร้อง
โรงเรียนบ้านตือกอ
อาเภอจะแนะ
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
อาเภอเจาะไอร้อง
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
อาเภอระแงะ
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
อาเภอระแงะ
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
อาเภอเจาะไอร้อง

10 บริหารทั่วไป
11 บริหารทั่วไป
12 บริหารทั่วไป

ครูผู้สอน/
ภาษาไทย
ครูผู้สอน/
คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน/
คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน/
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน/
คอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน/
คอมพิวเตอร์

21001

ตำแหน่ง
เลขที่
(สพฐ.)
พ100542

21007

พ100543

21005

พ100544

21011

พ101582

12158

ท6310

13031

พ305073

11119

พ304807

11024

พ304793

12104

พ304992

11040

พ304787

12005

พ304897

11003

พ30770

ตำแหน่ง
เลขที่

หมำยเหตุ
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ที่

กลุ่มงำน

13 บริหารทั่วไป
14 บริหารทั่วไป
15 บริหารทั่วไป
16 บริหารทั่วไป
17 บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง

โรงเรียน/กลุ่ม

ครูผู้สอน/
ปฐมวัย
ครูผู้สอน/
ปฐมวัย
ครูผู้สอน/
การประถมศึกษา
ครูผู้สอน/
สังคมศึกษา
ครูผู้สอน/
สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านนิบง
อาเภอระแงะ
โรงเรียนบ้านปารี
อาเภอจะแนะ
โรงเรียนบ้านแกแม
อาเภอระแงะ
โรงเรียนบ้านตือกอ
อาเภอจะแนะ
โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
อาเภอเจาะไอร้อง

12057

ตำแหน่ง
เลขที่
หมำยเหตุ
(สพฐ.)
พ304946

12121

พ304995

12078

พ304959

12006

พ304895

11041

พ304860

ตำแหน่ง
เลขที่

เอกสารหมายเลข 3
-17เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
........................................................
ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
อัตราค่าตอบแทน
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานธุรการ
บริการ
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูลจัดเก็บ ข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง...

-18คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พชั้ นสู ง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนี ยบั ตรที่ มี ห ลั ก สู ต รก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
3. ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีห ลั กสู ตรกาหนดระยะเวลาการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
4. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-19ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานคอมพิวเตอร์
บริการ
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงาน
ต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสารองข้อมูล
กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(3) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ คาแนะน า ตอบปั ญหา แก้ไขปัญหาให้ แก่ผู้ ใช้งานและผู้ รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน หรือส่วนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือส่วนงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือสาขาวิช าเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/ ความรู้ความสามารถ...

-20ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-21ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
อัตราค่าตอบแทน
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ครูพี่เลี้ยง
บริการ
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
จานวน 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านปารี อาเภอจะแนะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับ โดยการประสานกับทาง
โรงเรียน ครูผู้สอน ให้คาแนะนาปรึกษาในด้านการเรียน ดูแลทบทวนบทเรียน และให้การสอนเสริมแก่เด็กที่มี
ปัญหาด้านการเรียน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมื อกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พชั้ นสู ง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนี ยบั ตรที่ มี ห ลั ก สู ต รก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
3. ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ ประกาศนี ย บั ต รที่ มี ห ลั ก สู ต รก าหนดระยะเวลาการศึ ก ษา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
4. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-22ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ครูสอนศาสนาอิสลาม
บริการ
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
1 อัตรา
โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ อาเภอระแงะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจั ดการเรี ย นรู้ อิส ลามศึกษา ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรมตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการปลูกฝัง ความรู้ ความเข้าใจ ด้านความคิด
ความเชื่อ และปรัชญาในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้อง ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน วางแผนการจัดการเรียนรู้แ ละ
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นการสอน ด าเนิ น การสอนให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยใช้ ภ าษาไทย
ดาเนินการประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมจัดทาหลักฐานการประเมิน รายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาเพิ่มเติมทั้งความรู้วิชาสามัญและวิชาทางศาสนา
อิสลาม โดยมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้และหลักการของศาสนาอิสลาม
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ขั ด กั บ หลั ก การของศาสนาอิ ส ลามที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ขึ้ น
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยกันสร้างความสามัคคีในสถานศึกษา องค์กร
และชุมชน ไม่นาคาสั่งสอนในศาสนาอิสลามมาเป็นข้อพิพาทในศาสนาเดียวกัน หรือต่างศาสนา และต้องสอนเต็ม
ศักยภาพเช่นเดียวกับครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร
กาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สู ง)
หรื ออนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบั ตรที่ มี หลั กสู ตรก าหนดระยะเวลาการศึ กษา ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ต่ อจากวุ ฒิ
ประกาศนี ยบั ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรือไม่น้ อยกว่ า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนี ยบั ตรมั ธยมศึ กษาตอนต้ น
หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
1.3 ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัต รที่ มีห ลั กสู ตรกาหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
1.4 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มี คุ ณวุ ฒิ ทางศาสนาอิ สลามไม่ ต่ ากว่ าอิ สลามศึ กษาตอนกลางหรื อมุ ตะวั ซซี เฎาะฮ (ระดั บ 7)
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

-23ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-24ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับแนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่
และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารของผู้ บ ริ ห าร เช่ น การกลั่ น กรองเรื่ อ ง การจั ด เตรี ย มเอกสารส าหรั บ
การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จั ด เตรี ย มการประชุ ม บั น ทึ ก และเรี ย บเรี ย งรายงานการประชุ ม และรายงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้
การบริ ห ารการประชุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงาน งานจั ด ประชุ ม ออนไลน์ และ
การประชุมระบบ VDO Conference
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) ดาเนินงานด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4. ด้านการบริการ...

-254. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้ องต้น แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-26ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
บริหารทั่วไป
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
1 อัตรา
โรงเรียนบ้านริแง อาเภอจะแนะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขอบข่ายงานที่จ ะให้ป ฏิบั ติของพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิส ลาม ปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ อิ ส ลามศึ ก ษา ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นเครื่องมือ สาคัญในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความคิด ความเชื่อ และปรัชญาในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้อง ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ น ไปด้ว ยความถูกต้อง สอดคล้ องกับวิถีชีวิต และอัตลั กษณ์เฉพาะของชุมชน วางแผน
การจัดการเรียนรู้และจั ดทาแผนการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใช้ภาษาไทย ดาเนินการประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมจัดทาหลักฐานการประเมิน รายงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาเพิ่มเติมทั้งความรู้วิชาสามัญ
และวิชาทางศาสนาอิสลาม โดยมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้และหลักการของ
ศาสนาอิสลาม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามที่สถานศึกษา
จัดขึ้น ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วยกันสร้างความสามัคคีในสถานศึกษา
องค์กร และชุมชน ไม่นาคาสั่งสอนในศาสนาอิสลามมาเป็นข้อพิพาทในศาสนาเดียวกัน หรือต่างศาสนา และต้อง
สอนเต็มศักยภาพเช่นเดียวกับครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. มีวุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยู่ก่อนหรือไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร และในวันจัดจ้างฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องยังไม่หมดอายุ
3. มี คุ ณ วุ ฒิ ท างศาสนาอิ ส ลามไม่ ต่ ากว่ า อิ ส ลามศึ ก ษาตอนกลางหรื อ มุ ต ะวั ซ ซี เ ฎาะฮ (ระดั บ 7)
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

-27ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ครูผู้สอน
บริหารทั่วไป
ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
11 อัตรา
ตามรายละเอียดแนบท้ายกลุ่มวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นเป็นสาคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครฯ ไม่เกิน
วันสุดท้ายของวันรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยู่ก่อนหรื อไม่เกินวันสุ ดท้ายของวันรับสมัคร และในวันจัดจ้างฯ เป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องยัง
ไม่หมดอายุ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

เอกสารหมายเลข 4
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รายละเอียดกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครฯ พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ที่

กลุ่มวิชา

1 ภาษาไทย

วิชาเอก

1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
4. วิธีการสอนภาษาไทย
5. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
6. ภาษาและวรรณคดีไทย
7. วรรณคดีไทย
8. ไทยศึกษา
9. ไทยคดีศึกษา
10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
2 คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์
2. การสอนคณิตศาสตร์
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. คณิตศาสตร์ประยุกต์
5. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
6. สถิติ
7. สถิติประยุกต์
8. การศึกษาคณิตศาสตร์
9. สถิติคณิตศาสตร์
10. คณิตศาสตร์สถิติ
11. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
12. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
13. สถิติศาสตร์
14. คณิต-เคมี
15. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
16. คณิต-ฟิสิกส์
17. คณิตศาสตร์-เคมี
18. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

ปฏิบัติงานในโรงเรียน

หมายเหตุ

1 อัตรา โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
อาเภอเจาะไอร้อง

-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด

2 อัตรา 1.โรงเรียนบ้านตือกอ
อาเภอจะแนะ
2.โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
อาเภอเจาะไอร้อง

-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด
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ที่

กลุ่มวิชา

3 ภาษาอังกฤษ

4 คอมพิวเตอร์

วิชาเอก

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

1. ภาษาอังกฤษ
1 อัตรา
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
8. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
10. อังกฤษธุรกิจ
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
12. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
13. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
(อังกฤษ)
14. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
15. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
16. สอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ
17. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
18. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล
1. คอมพิวเตอร์
2 อัตรา
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. คอมพิวเตอร์ศึกษา
8. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
9. การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
10. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
11. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
12. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน

หมายเหตุ

-สาขาวิชาเอกใน
โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ แบบเอกคูท่ ี่มี
วิชาเอกหนึง่ หรือ
อาเภอระแงะ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด

1. โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ
อาเภอระแงะ
2. โรงเรียน
บ้านบาโงดุดุง
อาเภอเจาะไอร้อง

-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด
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ที่

กลุ่มวิชา

5 ปฐมวัย

วิชาเอก
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. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
1. การศึกษาปฐมวัย
2. ปฐมวัย
3. ปฐมวัยศึกษา
4. การปฐมวัยศึกษา
5. การอนุบาล
6. การปฐมวัย
7. การอนุบาลศึกษา
8. อนุบาลศึกษา
9. การสอนปฐมวัย
10. อนุบาลหรืออนุบาลศึกษา

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

2
อัตรา

ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน

1. โรงเรียน
บ้านนิบง
อาเภอระแงะ
2. โรงเรียน
บ้านปารี
อาเภอจะแนะ

หมายเหตุ

-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด

- 31 ที่

กลุ่มวิชา

วิชาเอก

11. การสอนอนุบาล
12. การศึกษาอนุบาล
13. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
6 การประถมศึกษา 1. การประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา

7 สังคมศึกษา

1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
4. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
5. พัฒนาสังคม
6. ประวัติศาสตร์
7. ภูมิศาสตร์
8. สังคมวิทยา
9. วัฒนธรรมศึกษา
10. การสอนภูมิศาสตร์
11. สังคมศาสตร์การพัฒนา
12. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
13. พัฒนามนุษย์และสังคม
14. ปรัชญาและศาสนา
15. การพัฒนาชุมชน
16. พัฒนาชุมชน
17. รัฐประศาสนศาสตร์
18. รัฐศาสตร์
19. เศรษฐศาสตร์
20. ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
21. อิสลามศึกษา
22. การพัฒนาสังคม

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน

1 อัตรา โรงเรียน
บ้านแกแม
อาเภอระแงะ

2 อัตรา 1. โรงเรียน
บ้านตือกอ
อาเภอจะแนะ
2. โรงเรียน
บ้านไอสะเตียร์
อาเภอเจาะไอร้อง

หมายเหตุ

-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด
-สาขาวิชาเอกใน
แบบเอกคู่ที่มี
วิชาเอกหนึ่งหรือ
ทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอกที่
กาหนด
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ที่

กลุ่มวิชา

วิชาเอก

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน

หมายเหตุ

23. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
24. นิติศาสตร์
25. กฎหมายอิสลาม
26. ครุศาสตร์อิสลาม
27. ศาสนา
28. ปรัชญา
29. สังคมศาสตร์
30. ปรัชญาและศาสนาอิสลาม
31. หลักศาสนาอิสลาม
32. ภาษาอาหรับ
33. ภาษามลายู
34. การศึกษาชนบท
35. หลักการศาสนาอิสลาม
36. นิติศาสตร์และอิสลามศึกษา
หมายเหตุ : กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ว่าได้ศึกษารายวิชาตรงกับ
กลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จ
การศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชา
ใดบ้างที่สามารถนามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นามานับหน่วยกิตต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร ตามแบบ (เอกสารหมายเลข 6)

เอกสารหมายเลข 5
-33หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการงานสานักงาน
2. ความรู้ด้านธุรการและเลขานุการ
3. ทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

-34หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ตาแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการประชุมออนไลน์
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
4. การแก้ปัญหาและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

-35หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1. หลักสูตรปฐมวัย
2. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
4. หลักการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
8. จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

/ภาค ค....

-36ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

-37หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ตาแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. จิตวิทยาการศึกษา
4. การจัดการเรียนรู้
5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. ความรู้เกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษา

/ ภาค ค...

-38ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

-39หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2545
4.6 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.8 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
3. ความรู้ด้านธุรการและเลขานุการ
4. ทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

/ ภาค ค...

-40ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู

-41หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม และ ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
4.5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2545
4.10 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.11 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ใน
เรื่องต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษา
1.4 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
1.5 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

/2. ความรู้ความสามารถ...

-422. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ( 50 คะแนน )
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก สาหรับครูผู้สอน ทุกกลุ่มวิชา
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษา สาหรับครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ (10 คะแนน)
พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ (เดิน ยืน นั่ง) การแต่งกาย
3. ท่วงทีวาจา ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากท่วงทีวาจา การตอบคาถามในด้านน้าเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว
การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคาถาม รวมทั้งสังเกตกิริยาอาการในการแสดงออก
4. ปฏิภาณไหวพริบ ( 10 คะแนน)พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมการณ์ ( 10 คะแนน)
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู
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เอกสารหมายเลข 6

ตัวอย่าง

ที่ ............./2565

(ส่วนราชการ)...................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...........................................................................................
เลขประจาตัว...............................................ได้ศึกษาสาเร็จตามหลักสูตร (วุฒิการศึกษา)..............................................
.............................................................สาขาวิชา............................................ซึ่งเป็นสาขาวิชาเอกเดียวกันกับสาขา
วิชาเอก...........................................................ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประกาศ ณ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาวิชาตามใบรายงานผลการศึกษาที่ตรงกับประกาศ
รับสมัครวิชาเอก.............................................................ดังนี้
วิชาตามใบรายงานผลการศึกษา
วิชาตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิชาเอก..........................................
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 วิชา
วิชา
หน่วยกิต
วิชา
หน่วยกิต

ให้ไว้ ณ วันที่................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
เอกสารนี้ต้องประทับตราจึงจะสมบูรณ์

เลขประจำตัวผู้สอบ
ใบสมัครสำหรับสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
กลุ่มงานบริการ ตาแหน่ง.....................................
กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
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
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาวุฒิทางศาสนา............................................
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
ใบรับรองแพทย์
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หลักฐานอื่นๆ........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความ
ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร........................................................................
(......................................................................)
วันที่.............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรับสมัครฉบับ
จริงพร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.......................
.........................................
(.....................................................)
ผู้รับสมัคร
..................../พฤษภาคม / 2565

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

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

ใบรับรองแพทย์
เขียนที่ โรงพยาบาล..............................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า..............................................................................เป็นแพทย์ปริญญา ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่.................................ตาแหน่ง นายแพทย์ ระดับ.........................................
สังกัด โรงพยาบาล..........................................................................................................................ได้ทาการตรวจร่างกาย
ของ นาย/นางสาว/นาง...........................................................เลขประจาตัวประชาชน.......................................................
เมื่อวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ......................แล้วปรากฏว่าไม่เป็นผู้มีกาย
ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
ตามมาตรา 30 (5) ดังนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
เห็นว่า.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
ลายมือชื่อ....................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(...............................................)
ตาแหน่ง.................................................
(ประทับตราสถานพยาบาลของรัฐ)

.................................................................................................................................................................................... ..........
ข้าพเจ้าขอรับอรองว่า นายแพทย์ / แพทย์หญิง...................................................................................
ได้ทาการตรวจร่างกายของข้าพเจ้าจริง
ลายมือชื่อ..................................................ผู้รับการตรวจ
(........................................................)

