
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านจะแนะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านจะแนะ  ต าบลจะแนะ  อ าเภอจะแนะ จังหวัด นราธิวาส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง 
วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 
 ๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 
  ๑.๒ อัตราที่รับสมัคร  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
  ๑.๔  หน้าที่ของวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 
   ๑. ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน 
   ๒. วางแผนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าโดยแผนจัดการเรียนรู้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่รับมอบ  ก่อนน าไปจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  ๑  สัปดาห์ 
   ๓. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา 
   ๔. ให้การอบรม  และฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
   ๕. ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  จัดท าหลักฐาน
การประเมินผลรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ  และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   ๖.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งด้านวิชาสามัญและศาสนาอิสลาม  โดยมุ่งเน้นพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการของอิสลามและแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
   ๗. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๘. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม  
ที่สถานศึกษา  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดขึ้น 
   ๙. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีของศาสนาอิสลามแก่
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูและบุคลการที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐. ให้ความร่วมมือในการสร้างความสามัคคีในสถานศึกษาและชุมชน 
   ๑๑. ไม่น าค าสั่งสอนของอิสลามศึกษามาเป็นข้อพิพาทในสถานศึกษาและชุมชน 
   ๑๒. ปฏิบัติงานของวิทยากรอิสลามศึกษาให้ถือตามแบบแผนและธรรมเนียมการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ทุกประการ 
 
  
 
  



  
 ๒.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. นับถือศาสนาอิสลาม 
   ๓. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น  ส าหรับผู้สมัครผู้ชาย 
   ๔. มีความเลื่อมใสต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
   ๕. มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. 
   ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๑. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม  ที่หน่วยงานรัฐรับรอง  หรือ 
   ๒. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  
   ๓  มีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮ. (ระดับ  ๑๐) หรือเทียบเท่า 
 

 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ  
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๕.๐๐  น. 
  ๓.๒.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
        ๑. ส าเนาปริญญาบัตรทางด้านศาสนาอิสลามและหนังสือรับรองว่าเป็นวุฒิปริญญาตรีทาง
ศาสนาอิสลามที่หน่วยงานรัฐรับรอง  และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับกาอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๒. ส าเนาปริญญาบัตรสาขาอ่ืนที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด และ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript) และมีวุฒิศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮ. (ระดับ  ๑๐) หรือเทียบเท่า พร้อมฉบับแปล  ซึ่ง
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นผู้รับรอง  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับกาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๓. กรณีเป็นคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.จ านวน  
๑  ฉบับ 
             ๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
       ๗.  รูปถ่าย หน้าตรง  ไม่สวมหมวกแลแว่นตาด า  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๗.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  ไม่เกิน  ๑ เดือน จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   โรงเรียนบ้านจะแนะ  จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ  ๓๐๐  บาท 
(สามร้อยบาท)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบและจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 ๔. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ



หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาในครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

  ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที ่๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    ณ  ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านจะแนะ และทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนบ้านจะแนะ  www.chanaeschool.ac.th 

          ๗. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 ๘.  ก าหนดการสอบและสถานที่สอบคัดเลือก 
 

๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๖๔ 
๒. รับสมัคร วันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๔ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
๔. สอบข้อเขียน 
        ภาค  ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        ภาค  ข  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

 
วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข   
เพ่ือมีสิทธิ์เข้าสอบ    (สอบสัมภาษณ์) 

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๖. สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  (บ่าย) 
๘. รายงานตัวและท าสัญญา วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน           
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนอยู่ในล าดับดีกว่า                  

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน  และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ  
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตาม
ก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
 ๑๐.๔   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

http://www.chanaeschool.ac.th/


        ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
           

 
                                                            (นายอับดุลรอเปอ  สะอุดี) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ 
 
 
หมายเหต ุ  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


