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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม(ครูสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
---------------------------------------ด้วย สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม (ครูสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
1.1. ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา วิชาเอกภาษามลายูมลายู จำนวน 1 อัตรา
1.1.1 ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
1.2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานสอนอิสลามศึกษาวิชาภาษามาลยูและปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนมอบหมาย
1.3. ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือ ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลั กเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสากิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงา
อื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทำผิ ด วิ นั ย ตามวิ นั ย
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ทางอื่ น ตามที่ ก.ค.ศ รั บ รองและกำหนดให้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู
(2) เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย)
/3 การรับสมัคร......................

-23. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น.- 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(1) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
(2) ระเบี ยบแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มี
อำนาจขออนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(4) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
(6) ใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด และยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้าย) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 ฉบับ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรี ยนยาบี บ รณวิ ทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์ เข้ารับการคัดเลื อก ภายในวันที่ 20 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีและโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

/6. หลักเกณฑ์...........

-36. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กำหนดการคักเลือก
6.1 ผู้สมัครต้องได้รับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีดังนี้
(1) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน
(2) ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน
(3) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนน 50 คะแนน
6.2 กำหนดการคักเลือก
จะดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี

เวลา
09.00 - 10.30น.

วันที่ 21 เดือนเมษายน 10.45 - 12.15 น.
พ.ศ. 2564
13.30 - 15.00 น..

รายการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีสอบข้อเขียน
ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียน
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
7.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะ
จัดลำดับ ที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาคทดสอบความสามรถมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อน
7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 6 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ในวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีและโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
8.1 กำหนดเวลาการดำเนิ น การจั ดทำสั ญ ญาจ้ าง ในวัน ที่ 23 เดื อนเมษายน พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคคล กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสมพงศ์ สัจจาภรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม (ครูสอนอิสลามศึกษา)
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
วันที่ เดือน ปี
16 เมษายน 2564
17-19 เมษายน 2564
20 เมษายน 2564
21 เมษายน 2564
22 เมษายน 2564
23 เมษายน 2564

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

