
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการห้องเรียนกีฬา 

********************* 
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล      

เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโครงการห้องเรียนกีฬา   
อาศัยอำนาจความตามหนังส ือสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพื ้นฐาน  ด่วนท่ี สุด   

ท่ี ศธ 04009/ ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื ่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และ
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1120/2560  ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ
ห้องเรียนกีฬา   

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการห้องเรียนกีฬา ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ฝึกสอน(ฟุตบอล)  3 ตำแหน่ง 
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  1 ตำแหน่ง 
- นักกายภาพบำบัด  1 ตำแหน่ง 
- นักโภชนาการ   1 ตำแหน่ง                                                                         
- วิทยากรพิเศษ   1 ตำแหน่ง 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก 
      ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
 (๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
อัตราว่าง         โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร   
ค่าตอบแทน      เดือนละ 15,000  บาท/เดือน ,วิทยากรพิเศษ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน  
สิทธิประโยชน์    ตามแนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
ระยะเวลาในการจ้าง   1 ตุลาคม 2565 – 30  กันยายน 2566 
 
 
 
          

/2. คุณสมบัติท่ัวไป..... 



2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
          (๒) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 (๓)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
 (๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535             
 (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙)  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๑๐)  ไม่เป็นผู้เสพ หรือเคยเสพ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ 
พร้อมต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ตำแหน่งผู้ฝึกสอน (ฟุตบอล) 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 
มีความสามารถพิเศษ หรือมีเกียรติประวัติผลงานท่ีเหมาะสม หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น   
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีเกียรติประวัติผลงานท่ีเหมาะสม  
- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที ่เกี ่ยวข้องมีความชำนาญในการดูแลระบบประสาทและกระดูกกล้ามเนื้อ โดยการตรวจประเมินนักกีฬา 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้หลักการของการเคลื่อนไหว กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และทฤษฎีต่าง ๆ  
ท่ีผสมผสาน เพื่อใช้ในการแนะนำการออกกำลังกายโดยมีเกียรติประวัติผลงานท่ีเหมาะสม  
- ตำแหน่งนักโภชนาการ 

ได้ร ับปร ิญญาตรีหร ือคุณว ุฒ ิอย่างอ ื ่นเทียบได้ ไม ่ต ่ำกว ่าน ี ้ ในสาขาว ิชาใดสาขาว ิชาหนึ่ ง  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและ  
การจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น    
- ตำแหน่งวิทยากรพิเศษ 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและเป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้และเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะพิเศษให้กับ
นักกีฬา  

 /๓. การรับสมัคร..... 



3. การรับสมัคร 
 

 3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร  
 ให้ผู ้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  ต้ังแต่วันท่ี 9-16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 
 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑)  ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.swsakhon.ac.th/ 

  (๒)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  x 1.5 นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป    
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (๓)  สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่
สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก
ให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวัน
ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือการเปล่ียนช่ือ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

(ถ้ามี) 
     

3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควา ม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร   ประกาศรายชื่อผู ้ม ีสิทธิ ์เข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร  และกำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี 1๗ กันยายน 
2565  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร   
 
 
 
 

/5. หลักเกณฑ์… 



5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  จะดำเนินการสอบตามกำหนดการดังนี ้

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
 
 
วันท่ี 2๓ กันยายน 2565 
 

เวลา 0๘.๓0 น. - ๐๙.๓๐ น. สอบข้อเขียน ๒๕ คะแนน 

เวลา 09.๓0 น. - ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณา
จากการสอบสัมภาษณ์และ
แฟ้มสะสมผลงาน 

๒๕ คะแนน 

เวลา ๑๓.00 น. – ๑๕.๐๐ น. ประเมินความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ)   

๕0 คะแนน 

รวม ๑00 คะแนน 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสรรหาและคัดเลือก  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาคสมรรถนะ  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  และได้คะแนนรวมทุกภาคสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
 

7. การประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก 
 โรง เร ียนเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็จพระศร ีนคร ินทร ์  สม ุทรสาคร   จะประกาศผลภายใน                     
ว ัน ท่ี 2๕ ก ันยายน 2565  ณ โรงเร ียนเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็จพระศร ีนคร ินทร ์  สม ุทรสาคร                      
และเว็บไซต์ http://www.swsakhon.ac.th/  
 

8. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 (1)  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง  รายละเอียดการรายงานตัวจะประกาศพร้อมกับการประกาศ
ผล  การสรรหาและคัดเลือก 
 (2)  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งต่อไป  กรณีที่มีตำแหน่งว่างใหม่หรือมีอัตราว่าง
โรงเรียนจะเรียกตามลำดับท่ีของการขึ้นบัญชี 
 ในการเรียกตัว  จะทำเป็นประกาศและส่งหนังสือเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชี  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับหรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ตามท่ีได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ภายในวันและเวลาท่ีกำหนด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๘  กันยายน  พ.ศ.2565 
 
    
       

(นายสุรินทร์  บุญทรัพย์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 



ปฏิทินการสรรหาและการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน  เดือน  ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร ๘ กันยายน 2565  

2 รับสมัคร ๙-16 กันยายน 2565  

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 1๗ กันยายน 2565  

4 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติ 2๓ กันยายน 2565  

5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 2๔ กันยายน 2565  

6 รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างท่ีโรงเรียน 2๖ กันยายน 2565  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขประจำตัวสอบ ………….. 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง……………………………….. 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 

                                                  
 

1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………. 
สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………………… 

2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน …………………………………………………………………………………… 

ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ………….. 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ตำบล …………………………………. 

อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………………….. 
5. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………….. 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถพิเศษคือ ………………………………………………………………………… 

6. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น เช่น สำเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล.................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
          

 
 

……………………………………… 
(……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ………….. 

      ……………………………………………………. 
 

……………………………………… 
(……………………………………) 

 

 

รูปถ่าย 


