
 
 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม  

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 

............................................................ 
ด้วยโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เหมาบริการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม  
อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ โครงการ
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน 
ที ่ ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงินเดือน  

(บาท) 
    ระยะเวลาการจ้าง 

1. นักกายภาพบำบัด 
 จำนวน 1 อัตรา 

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด  
หรือเป็นผู้มีใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภา
กายภาพบำบัด 
1.2 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
สป. กำหนด ว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้และได้รับอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
กายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  ของสภา
กายภาพบำบัด 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน

กฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม ่เป ็นผ ู ้อย ู ่ ในระหว ่างถ ูกส ั ่งพ ักราชการ ถ ูกส ั ่งให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ

ตามกฎหมายอื่น 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(14) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด 

๓.  การรับสมัคร  
๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง วันที่ 17 – 20 
มกราคม  ๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม  ๙๖ หมู่ที่ ๑  ตำบล
ตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  

ขนาด        ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป  
(๒)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ  ๑ 

ฉบับ ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย  



(๓)  หลักฐานการศึกษา หรือใบรับรอง (สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน  
จำนวน  ๑  ฉบับ)  

(๔)  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด 
(๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน 
(๖)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร (ถ้ามี) 
(7)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การ  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ 

สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ี หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่ายอย่างละ ๑ ฉบับ 
(8) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 

 
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร  

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา
และ เลือกสรร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ วันที่ 25 มกราคม  ๒๕๖6  

ตั้งแต่เวลา 1๐.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ๙๖ หมู่ที่ ๑  ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอ
ทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี    หรือทางเว็บไซต์ http://www.tydpk.ac.th   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  3  ภาค ดังนี้ 

6.1 สอบภาคทฤษฎี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
      ๖.1.1 ความรู้ทางด้านภาษาไทย  10  คะแนน 
      6.1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 10 คะแนน 
      6.1.3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ๓0 คะแนน 
6.2 สอบภาคปฏิบัติ ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 6.๓ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 
                   6.๓.1 ประสบการณ์  และผลงาน 
                   6.๓.2 บุคลิกภาพ 

         6.๓.3 ทัศนคติ 
         6.๓.4 ทักษะการแก้ปัญหา 
 
 

http://www.tydpk.ac.th/


 
๗. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ตามข้อ ๖ วันที่  26  มกราคม ๒๕๖6         
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม    
 
๘. เกณฑ์การตัดสิน  

ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง ๓  ด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 8.1 ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 
 8.2 หากคะแนนตามข้อ 8.1 เท่ากัน จะพิจารณาเรียงลำดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมิน  จากข้อ 
6.1 6.2 และ 6.3  ตามลำดบั   
           8.3 หากคะแนนตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2 เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ณ โรงเรียนทุ่งยางแดง
พิทยาคม   ๙๖ หมู ่ท ี ่  ๑ ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ ่งยางแดง  จ ังหว ัดปัตตานี  หร ือเว ็บไซต์  
http://www.tydpk.ac.th/      ภายในวันที่  27 มกราคม  ๒๕๖6 

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้าง  
๑๐.๑ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จะรับรายงานตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 9  

เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง  ในวันที่  30  มกราคม  ๒๕๖6 และเริมปฏิบัติงานในวันที่  31 มกราคม  ๒๕๖6 
10.2 หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือ

ยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์

ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ้  
 
 ประกาศ ณ วันที่  11   เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖6 

 
 
 
    ( นางต่วนปาตีฮะ   หัวเมือง ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 
 
 

 
 
 



กําหนดการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 
จังหวัดชายแดนใต้โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 

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

11-15   มกราคม  ๒๕๖6   - ประกาศรับสมัคร 
17-20    มกราคม  ๒๕๖6     - รับสมัคร 
25   มกราคม  ๒๕๖6   - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
26  มกราคม  ๒๕๖6    - ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
27  มกราคม  ๒๕๖6  - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
30  มกราคม  ๒๕๖6  - รายงานตัว 
31   มกราคม  ๒๕๖6  - เริ่มปฏิบัติงาน 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 


