
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

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

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
2552 ลงวันที่  11 กันยายน 2552 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดกิจกรรม อบรม สั่งสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

(4) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 อัตราว่าง  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จ านวน 8 อัตรา ประกอบด้วย 

 1. วิชาเอกปฐมวัย จ านวน  3 อัตรา 

 2. วิชาเอกประถมศึกษา   จ านวน  1  อัตรา 
 3. วิชาเอกภาษาไทย       จ านวน 1 อัตรา 
 4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 

 5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 1  อัตรา 

    รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 อัตรา 

 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 18,000 บาท  
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ   พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

/ ระยะเวลา ... 
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 ระยะเวลาการจ้าง   นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้
อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี ตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) ก าหนด  

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 

    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    

   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนและกฎ  
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 
ปี  

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

   (9) ไม่เป็นผู้อยู่ ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตาม
กฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้นๆ  
   (10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (11) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    
   (13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิม เติม หรือ 
ตามกฎหมายอื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

           ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ  5 ของค าสั่ งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  17 มีนาคม 2538  
 

/ 2.2 คุณสมบัต ิ... 
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      2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวัน

สุดท้าย) 

3. การรับสมัคร 

      3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เลขท่ี 83 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต าบลทุ่งคล้า อ าเภอ
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 ต้องปฏิบัติตามมาตรการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ดังนี้ 
         1.  ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ 
รองเท้าแตะ 

         2.  ผู้สมัครทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

         3.  ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสมัคร 

                  4.  อนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครเฉพาะผู้สมัครฯ เท่านั้น 

  4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ย่ืนพร้อมใบสมัคร 

   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป (ไม่ใช้รูปสแกนสมัคร) 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้สมัครระบุไว้ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 

   (3) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

   (4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จ านวน 1 ชุด    
   (5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ ระบุวันเดือนปี 
ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ชุด 

   (6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยคุรุสภา จ านวน 1 
ฉบับ 

   (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน 
   (8) ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ใช้ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ใน
ใบสมัครและหลักฐานอืน่ไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในเอกสารและหลักฐานทุก
หน้าที่น ามายื่นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจัดเรียงเอกสารหลักฐานตามล าดับ หากขาดเอกสารข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1 – 
7 จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา 
 

/ 3.3 ค่าธรรมเนียม... 
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      3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   3.3 .1 ผู้ สมัคร เข้ ารับการสรรหา ต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัคร  300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) 
   3.3.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

      3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   (1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาสามารถสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบ
พบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาในครั้งนี ้
   (2) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัครให้ชัดเจนครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ยื่น  
ใบสมัคร หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือ
แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้  
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะไม่รับเอกสาร 
ใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัคร 

  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ
สรรหา วัน เวลา และสถานที่ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 และทางเว็บไซต์ www.pattani3.go.th  

  5. หลักสูตรและวิธีการสรรหา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะด าเนินการสรรหาโดยทดสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 ส าหรับ
สถานที่สอบข้อเขียน จะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 
วั นอ าทิ ต ย์  ที่  21  
สิงหาคม 2565 

09.30 – 11.30 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
         โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

100 คะแนน 

13.00 – 15.00 น. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
         โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

100 คะแนน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และทางเว็บไซต์ http://pattani3.go.th/ สถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศ
ให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 
วั น อ า ทิ ต ย์  ที่  2 8  
สิงหาคม 2565 

09.00 เป็นต้นไป ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 

/ ทั้งนี้... 

http://www.pattani3.go.th/
http://pattani3.go.th/
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ทั้งนี้ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 

 เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตาม
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และตาม
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3 จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) ในวันสอบ ดังนี้ 

 1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตลอดเวลา 

 2. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคารสอบ 

 3. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ ก่อนเข้า
ตัวอาคารสอบ 

 4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ 

 5. ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทาง
กลับหรือเดินทางผ่านมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้
แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน 

 6. ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)  

 7. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
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) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  จะต้อง

เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
(2) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่ผู้
ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้
ได้ล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า 

 
/ (3) การท าสัญญา... 
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(3) การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 

8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  
และทางเว็บไซต์ www.pattani3.go.th 

  9. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี 
      9.1 การขึ้นบัญชี  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์ไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหา 
      9.2 การยกเลิกบัญชี 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   (4) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
   (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

  10. การจัดท าสัญญาจ้าง และเงื่อนไขการจ้าง 
        (1) จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร  
        (2) หากมีต าแหน่งว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จะเรียกผู้
ผ่านการเลือกสรรในล าดับถัดไปเรียงตามล าดับ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการเลือกสรร
ระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบน
จดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัว 
        (3) การจ้างตามข้อ (1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ต าแหน่งลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามก าหนด หรือ
มีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อาจ
บอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   27  กรกฎาคม 2565 
       
 
 

(นายบุญล้อม โสภาพรม) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ 
 
 
 
  

http://www.pattani3.go.th/


รายละเอียดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2565 ) 

.............................................................................. 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จ านวน 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. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด 

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จ านวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
1) การประถมศึกษา 

2) ประถมศึกษา 

3) การศึกษาประถมศึกษา 

        4) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา) 
๕) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกที่ก าหนด 

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
                  1) ภาษาไทย 
                  2) การสอนภาษาไทย 
                  3) วิธีการสอนภาษาไทย 
                  4) วรรณคดีไทย 
                  5) ภาษาและวรรณคดีไทย 
                  6) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
                  7) ไทยคดีศึกษา 
                  8) ไทยศึกษา 
                  9) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
        10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 

/ 5. เทคโนโลย…ี 
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5. 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. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

27. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

28. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

29. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

30. เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

31. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

32. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนด 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จ านวน 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... 



- 9 - 
  10. เคมีอุตสาหกรรม 
   11. ชวีวิทยา 

   12. ชวีวิทยาศึกษา 

   13. ชวีวิทยาประยุกต์ 
   14. การสอนชีววิทยา 

   15. ชวีวิทยาทั่วไป 

   16. การสอนชีววิทยา  
   17. จุลชีววิทยา 

   18. ฟิสิกส์ 
   19. การสอนฟิสิกส์ 
   20. ฟิสิกส์ประยุกต์ 
  21. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกที่ก าหนด 

 

               หมายเหตุ กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับ
สมัครให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ว่าได้ศึกษารายวิชาตรงกับกลุ่มวิชาที่ประกาศ
รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript 

เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมคัรได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างท่ีสามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ 
รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิตต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ   ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) 

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

 
1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

2.รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2565 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

4.ด าเนินการสรรหา 
- ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

6.สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที ่28 สิงหาคม 2565 

7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

8.รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2565 

 
  



หลักสูตรการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 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 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ  
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546   
 2.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546   
 2.5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.9 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2545 
 2.10 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (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 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัว ความสามารถและประสบการณ์ 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 

3. การมีปฏิภาณ ไหวพริบ เชาว์ปัญญา 

4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. ความรอบรู้ในงานที่สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      เลขประจ าตัวผู้สอบ 

    

ใบสมัครส าหรับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

            กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูผู้สอน กลุ่มวิชา..............................................        
 

 
1.  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล.......................................... .......................... 
    วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................................อายุ........................ปี  สถานภาพ........................  
     สัญชาติ.............................................เชื้อชาติ................................................ศาสนา........... ............................. 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย............... ..................ถนน........................... 
    ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์...... ............. 
    เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้............................................................ID Line........................................................ 
3.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชาชน   
    ออกให้ ณ วันที่ ................................................................หมดอายุวันที่................................ ............................ 
4.  คุณวุฒิที่ใช้สมัคร.........................................................สาขาวิชา...................................... ..............................    
     ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน....................................................................................ปี พ.ศ.ที่จบ........................ 
5. ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................ชือ่หน่วยงาน..................................... ........................... 
6.  หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
 ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาประกาศนียบัตร  ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน     ใบรับรองแพทย์    
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   หลักฐานอื่นๆ............................................. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้  เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ลงชื่อผู้สมัคร........................................................................ 
                (......................................................................) 

                                                                      วันที่.............เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรับสมัครฉบับ
จริงพร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว ปรากฏว่า 
      หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ ์
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.......................        
          ......................................... 
     (.....................................................) 
                    ผู้รับสมัคร 
    ..................../สิงหาคม/ 2565 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว  ปรากฏว่า  
       มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
       ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรร เนื่องจาก........ 
..........................................................................    
          ................................................ 
       (.....................................................) 
               ผู้ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
    ..................../สิงหาคม / 2565 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 
จ านวน......300..............บาท 
ตามใบเสร็จเล่มที่..........เลขท่ี................. 
      
          .................................    
(.....................................................) 
                     ผู้รับเงิน 
      .................../สิงหาคม/ 2565 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 
1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน  
6 เดือน 

    


