ประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
............................................................
ด้วยโรงเรีย นสุ วรรณไพบู ลย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลู กจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่หอพัก(ชาย) โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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 เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)
1.2 ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่
ที่

ตาแหน่งว่าง

๑

เจ้าหน้าที่หอพัก
(ชาย 1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. อายุตั้งแต่ 25 - 50 ปี
2. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
3. สัญชาติไทย
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม
5. มีร่างกายแข็งแรง
6. สามารถทางานได้เต็มเวลา
7. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุกและกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
8. หากมีวุฒิการศึกษาทางอิสลามศึกษาจะพิจารณาเป็น
พิเศษ

เงินเดือน
ระยะเวลาการจ้าง
(บาท)
25 ก.ค.65 30 ก.ย.65

9,000

จานวน
อัตรา
ว่าง
๑ อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
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(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 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
(5) หลักฐานอื่น ๆ ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(6) 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
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียน
สุวรรณไพบูลย์ หรือเว็ปไซต์ www.suwanpaiboon.ac.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
6.๑ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.๑.1 แนวคิดและหลักการในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
6.1.2 แฟ้มผลงาน เกียรติบัตร รางวัล คะแนนเต็ม 20 คะแนน
6.๑.3 บุคลิกภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
6.๑.4 ปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
6.๑.๕ ความสามารถด้านเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ (ตามข้อ 6)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ในการจัดลาดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามลาดับ
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
170 หมู่ที่ 2 ตาบลยามู อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หรือเว็ปไซต์ www.suwanpaiboon.ac.th ภายในวันที่
20 กรกฎาคม 2565
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
10.1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๙ เท่ากับจานวน
ตาแหน่งว่าง เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะไม่พิจารณาทาสัญญาจ้างหรือยกเลิก
สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรให้มารายงานตัวใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หากไม่สามารถไปรายงาน
ตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสาน
ฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
(นายวิทยา อุหมัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
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กาหนดการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ลว 30 มิ.ย.๖5)

............................................................................................................
30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565
6 - 8 กรกฎาคม 2565
12 กรกฎาคม 2565
18 กรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
- ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศผลการสอบ
- รายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง

