
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ 
 

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว        
จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมากที ่       
ศธ  04009/3876     ลงวันที่  15  มีนาคม  2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ 29/2546  สัง่ ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม  2546  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที ่ครูผู้สอน ดังนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาอังกฤษ 
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
คุณสมบัติท่ัวไป ต้องมีคุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราวตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้รา่งกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค   

การเมือง 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาวิชาเอกอังกฤษหรือ 

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  มีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวีย์ (ระดับ 10) ขึ้นไป กรณเีพศชายต้องผ่านการเกณฑ์
ทหารและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุ
สภา 
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3. การรับสมัคร 
    3.1 ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัคร 
         ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  ต าบลยามู     

อ าเภอยะหริ่ง  จงัหวัดปัตตานี   ในวันจันทร์ที่  21  พฤษภาคม  2561 
                   3.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

          3.2.1  เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมส าเนาที่รับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
          3.2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ และฉบับจริง 
       3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั และฉบับจริง 
          3.2.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
          3.2.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
          3.2.6  สด. ๙ (ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนาเป็นหลักฐานแสดง) กรณีเพศชาย 
          3.2.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ 

รับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา 
     3.2.8 เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

 
  3.3 ค่าสมัครสอบ  

 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท เมือ่สมัครแล้วค่าสมคัรสอบจะไม่จ่าย 
คืนให ้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ทัง้นี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวัน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
 

4. วิธีการคัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกบั      

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูและความถนัด ความรู้ ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง(วิชาเอก)   
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาประสบการณ์ท างาน 
 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เขา้รับการคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 21 พฤษภาคม  2561  เวลา 16.30 น. 

 
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่  22  พฤษภาคม 2561  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม  
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ทีถ่ือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

โดยจัดล าดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดล าดับที่โดยใช้ผู้
ที่มปีระสบการณ์ท างานมากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
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8. การประกาศผลการคัดเลือก 
  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  22  พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.   

ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และทางเว็บไซต์   https://www.suwanpaiboon.ac.th 
 

9. การสั่งจ้างและเงื่อนไข 
  จะประกาศเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ วันที่  23 พฤษภาคม  

2561  และจัดท าสัญญาค้ าประกัน พร้อมสั่งจ้างตั้งแต่วันที่  23 พฤษภาคม 2561  การจา้งไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
ระหว่างการจ้างหากปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและการจะจัดจ้างต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับการ
จ้าง จึงจะพิจารณาการจัดจ้าง 

 
                              ประกาศ ณ วันที่  18 พฤษภาคม  2561   

             
                                                             
                                                           (นายสันติรักษ์  ไชยเอียด) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
 
 
 
 
 
 


