
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ   

 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
............................................................ 

ด้วยโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ  โครงการ
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์    

อาศัยความตามหนังสือผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ที่ 512/2559  ลงวันที่  28  กันยายน  2559  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ต าแหน่ง ครูหอพักชาย  
1.2 ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
เงินเดือน 
(บาท) 

จ านวน
อัตรา
ว่าง 

1 ครูหอพักชาย  1. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีตามสาขาวิชาเอกท่ีระบ ุ
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือ
รับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพคร ู
3. มีความช านาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร  ท้ังทักษะการ
พูด  อ่าน  เขียน  และการฝึกปฏบิัติ 
4. กรณีเป็นคณุวุฒิที่จบจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือ
รับรองจาก ก.พ. และ ก.ค.ศ. พร้อมส าเนา 1 ชุด 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
6. มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
๗. มีร่างกายแข็งแรง 
๘. สามารถท างานได้เตม็เวลา 
๙. ถ้าหากสามารถสอนวิชาคณติศาสตรไ์ด้ จะได้รับ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 

1 มิ.ย.64 - 30 มิ.ย.
64 

15,000 1 อัตรา 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ 6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

กระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. – 15.30 น.  ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  170  หมู่ที่ 2  ต าบลยามู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  
 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน ๖ เดือน  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(2)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ 

2 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
(3)  หลักฐานการศึกษา (ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาแสดงผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ) 
(4)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน 
(6)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์(ถ้ามี)  
(7)  หลักฐานอื่นๆ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐาน 

การสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
  (8)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 
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4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการท าสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ 21  พฤษภาคม  2564  ณ โรงเรียน 

สุวรรณไพบูลย์  หรือเว็ปไซต์  www.suwanpaiboon.ac.th   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  จากการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  6.1 แนวคิดและหลักการในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.2 แฟ้มผลงาน เกียรติบัตร รางวัล  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.3 บุคลิกภาพ   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.4 ทัศนคติในการท างาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.5 ปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ (ตามข้อ 6.)  
  - วันที่ 26 พฤษภาคม  2564  สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
   

8. เกณฑ์การตัดสิน 
          8.1 ในการจัดล าดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามล าดับ  
 8.2 หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564  ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  และ www.suwanpaiboon.ac.th   
 

10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
10.1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๙ เท่ากับจ านวน

ต าแหน่งว่าง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับ

การท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
          ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2564 
                            

 
(นายวิทยา  อุหมัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคล 

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ    
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 
 (แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ลว 7 พ.ค. 25๖4) 

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

10 - 16  พฤษภาคม  2564    - ประกาศรับสมัคร 
17 – 19  พฤษภาคม  2564    - รับสมัคร 

     21  พฤษภาคม  2564    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     26  พฤษภาคม  2564    - ด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
    28  พฤษภาคม  2564    - ประกาศผลการสอบ  
     31  พฤษภาคม  2564    - รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง   
 

 


