
 
ประกาศโรงเรียนเทพา 

เรื่อง  การสมัครเขารับการสรรหาลกูจางช่ัวคราว ตําแหนงวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 
............................................................. 

         ดวยโรงเรียนเทพา  อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๖    
มีความประสงคใหโรงเรียนเทพาดําเนินการสรรหาลูกจางช่ัวคราว โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงที่รับสมัคร   
  ๑.๑  ช่ือตําแหนง  ครูผูสอน  อิสลามศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา   
  ๑.๒  คาตอบแทน  เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
 ๓. ผานการเกณฑทหารหรือเปนผูไดรับการยกเวน 
 ๔. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๕. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
 ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
 ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีสังคม
รังเกียจของสัคม 
 ๘ .ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๙. และตองคุณสมบัติท่ัวไปตามมมาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง  

๑. นับถือศาสนาอิสลาม 
๒. เปนผูมีวุฒิการศึกษา ไมตํ่ากวาตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
      ๒.๑ วุฒิปริญญาตรีทางศาสนา ท่ีหนวยงานของรัฐท่ีรับรอง 
๒.๒ วุฒิวุฒิปริญญาตรีสาอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหเปนคุณสมบัติของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

และวุฒิทางการศึกษาอิสลามระดับซานาวียะฮ หรือเทียบเทา   
  

๓.  วัน  เวลา  และสถานที่การรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก  ใหขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครไดท่ีโรงเรียนเทพา  อําเภอเทพา  
จังหวัดสงขลา  หรอื  Download ใบสมัครจากเว็บไซต โรงเรียนเทพา  (http://www.thepha.ac.th )  
ต้ังแตวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 



 
๔.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

๔.๑ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
๑. สําเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหนงท่ี

สมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทายพรอมฉบับจริง 
จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง     จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง     จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑× ๑.๕ น้ิว เปนรูปถายคราวเดียวกัน ซ่ึง

ถายไมเกิน  ๖ เดือน ( นับถึงวันปดรับสมัคร )  จํานวน ๓ รูป 
๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามท่ีคุรุสภากําหนด และยังไม

หมดอายุ พรอมฉบับจริง     จํานวน ๑ ฉบับ 
๗. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ( ฉบับจริง ) ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีเกิดตองหามตามกฎ 

ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนแพทยออกใหมาแลวไมเกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.หลักฐานอ่ืน  ๆ( ถามี ) เชน  หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล 

ทะเบียนสมรส ฯลฯ  พรอมฉบับจริง     จํานวน ๑ ฉบับ 
              ๔.๒  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอม
ท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการสรรหา
และเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  
จะเรียกรองสิทธิใด  ๆ ไมไดท้ังส้ิน 
 ๕.วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนอัตราจางชั่วคราว 
  คัดเลือกโดยวิธีการ  

๑. การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนพรอมแผนการจัดการเรียนรู ๕๐ คะแนน 
   ๒. สอบสัมภาษณ  ๕๐ คะแนน 
 ๖.กําหนดการคัดเลือก 
  กําหนดสอบวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓ 
     สอบสาธิตการปฏิบัติการสอน เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
     สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

๗.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือกวันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๘.ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือเรียงตามลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงลงมา  ในกรณีท่ีไดคะแนนเทากันใหผูท่ีสมัคร
กอนอยูในลําดับท่ีกอน  ในวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 



๙. การจัดทําสญัญาจางผูผานการคัดเลือก  
  ผูผานการคัดเลือกในลําดับท่ี ๑ จะตองมาทําสัญญาจางและปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนทพา  ในวันท่ี ๑๖ 
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

 
  ( นายสายัณร  ชาลีผล ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพา 

 

 
 
 
 
กลุมการบริหารงานบุคคล   
โทร : ๐ –๗๔ ๓๗๖ –๓๐๒       
นางอภิญญา สิตีหะมะ โทร : ๐๘๘ – ๕๐๕๐ – ๒๗๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบสมัครสอบครูอัตราจางอิสลามแบบเขม 
--------------------------------------- 

1. ช่ือ ……………………………….............……………… นามสกุล ………………………………………………..สัญชาติ ……………………… 
 เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 

2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……..............………………….พ.ศ….….……....    อายุถึงวันรับสมัคร ……........……………ป 
เกิดท่ีตําบล ………………...............……… อําเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 

3. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 
ออก  ณ  สํานักงาน …………….............……………. เม่ือวันท่ี ……… เดือน ……..................………………พ.ศ………...........…. 

4. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน …………...............……………ตําบล ……………….............................…………… 
อําเภอ/เขต ……...........................………………… จังหวัด …………..…….………………เบอรโทร…………….................……….. 

5. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ……….............................………………………………………ป พ.ศ……….............……… 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………….............……….. วิชาเอก …………........................……...................…………….. 
ไดรับวุฒิทางศาสนา ………….................................……….. สถาบัน …………........................……...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษคือ …………................................................……………………………………………………………………….. 

6. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
                สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  รูปถาย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

 สําเนาปริญญาบัตร    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ใบรับรองแพทย   
 ทําเนาทะเบียนบาน    อ่ืน  ๆ…………………………….. 
 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครน้ีถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
      
 

ลงช่ือผูสมัคร …………………………………………….. 
                 (……….........................………………………………) 
                   วันท่ี …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขประจําตัวสอบ................ 



 
เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 

ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว 
ถูกตอง 
 
 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
วันท่ี …………………………………………….. 
 
 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
              ขาดคุณสมบัติ     
                    เพราะ……………………… 
              คุณสมบัติถูกตอง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
วันท่ี …………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 


