ประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
............................................................
ด้วยโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการ
กีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจตามค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ตาแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
1.2 ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่

ที่
๑

ตาแหน่งว่าง
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล
( 1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ตากว่าวุฒิปริญญาตรี
๒. สามารถทางานได้เต็มเวลา
๓. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีเยียม
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
๔. มีใบรับรองการผ่านเป็นผูฝ้ ึกสอนในระดับ C : Licence
ขึ้นไป หรือมีใบรับรองจากสมาคมการกีฬาในการเล่น
ฟุตบอลอาชีพ
๕. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อม
ทีจะทาการฝึกซ้อม ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจาตัว ที
เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที
๖. อายุไม่ตากว่า 21 ปี

เงินเดือน
ระยะเวลาการจ้าง
(บาท)
๑๕ มี.ค.6๑ 30 ก.ย.6๑

15,000

จานวน
อัตรา
ว่าง
๑ อัตรา

๒

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ ๕ - 7 มีนาคม 256๑ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 170 หมู่ที่ 2 ตาบลยามู อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ
2 ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(3) หลักฐานการศึกษา (สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาแสดงผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ)
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
(6) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตาแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็น
ผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ

๓

(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ
(๘) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทาสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๙ มีนาคม 256๑
17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ หรือเว็ปไซต์ www.suwanpaiboon.ac.th

ตั้งแต่เวลา

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
6.1 สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1.1 วิธีการฝึกสอน
6.1.๒ การวางแผนการฝึกซ้อม
6.1.๓ จิตวิทยาการเป็นผู้ฝึกสอน
6.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
6.2.1 ประสบการณ์ และผลงาน
6.2.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่งวิชาชีพ
7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะดาเนินการประเมินตามข้อ 6. ในวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
8. เกณฑ์การตัดสิน
ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 ด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.1 ในการจัดลาดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
8.2 หากคะแนนตามข้อ 8.1 เท่ากัน จะพิจารณาเรียงลาดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมิน
จากข้อ 6.1 และ 6.2 ตามลาดับ
8.3 หากคะแนนตามข้อ 8.1, ข้อ 8.2 เท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่สูงกว่า

๔

9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม 256๑
ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ www.suwanpaiboon.ac.th
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
10.1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๙ เท่ากับจานวน
ตาแหน่งว่าง เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะไม่พิจารณาทาสัญญาจ้างหรือยกเลิก
สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับ
การทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๑
( นายสันติรักษ์ ไชยเอียด )
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

๕

กาหนดการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ลว ๒๘ ก.พ.๖๑ )

............................................................................................................
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม 256๑
- ประกาศรับสมัคร
๕ – ๗ มีนาคม 256๑
- รับสมัคร
๙ มีนาคม 256๑
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๑๐-๑๑ มีนาคม 256๑
- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
๑๒ มีนาคม 256๑
- ประกาศผลการสอบ
๑๕ มีนาคม 256๑
- รายงานตัว

