
 
 

 
ประกาศส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้

............................................................. 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15  ประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้ 
 อาศยัความตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี 1120/2560  ลงวนัท่ี   

24  กรกฎาคม  2560  เร่ืองมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชั่วคราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมคัรสอบ
คดัเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจา้งชัว่คราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดั
ชายแดนใต ้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

1. ต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง 

ที่ ต ำแหน่งว่ำง คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรจ้ำง 
เงินเดือน 
(บำท) 

จ ำนวน
อตัรำว่ำง 

1 ครูดา้น
วชิาการ
(คณิตศาสตร์) 

1. คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีตามสาขาวชิาเอก

ท่ีระบุ 

2. เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูหรือ
หนงัสือรับรองสิทธิในการประกอบวชิาชีพครู 
3. มีความช านาญในสาขาวชิาท่ีตนสมคัร  ทั้ง
ทกัษะการพูด  อ่าน  เขียน  และการฝึกปฏิบติั 
4. สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์  แขง็แรง  เหมาะสม   และ
พร้อม ท่ีจะปฏิบติังาน  ไม่เป็นโรคหวัใจหรือ
โรคประจ าตวั ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบติั
หนา้ท่ี 

มิ.ย. – 30 ก.ย. 62 15,000  1 อตัรา 

2. คุณสมบัติทัว่ไป ของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
(1) มีสัญชาติไทย 
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(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน

กฎ  ก.ค.ศ. 
(6) ไม่ เป็นผู ้อยู่ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายองคก์รวชิาชีพนั้นๆ 

(7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีส าหรับการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(12) ไม่ เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ห รือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(13) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน 

3.  กำรรับสมัคร 
3.1 วนั  เวลำ  และสถำนทีรั่บสมัคร 

ผูป้ระสงค์จะสมคัร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 22 – 24 พฤษภาคม 2562  
ตั้ งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ ท่ี  1 ต าบลบุ ดี                 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  

3.2 เอกสำรและหลกัฐำนทีต้่องน ำมำย่ืนในวนัสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน  

ขนาด 1 x 1.5 น้ิว จ  านวน 3 รูป 
(2)  บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมส าเนาภาพถ่าย อยา่งละ 

1 ฉบบั ทั้งน้ี ในส าเนาภาพถ่ายหลกัฐานทุกฉบบั  ใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือก ากบัดว้ย 
(3)  หลกัฐานการศึกษา (ส าเนาวฒิุการศึกษาและส าเนาแสดงผลการเรียน อยา่งละ 1 ฉบบั) 
(4)  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูจากคุรุสภาพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบบั 
(5)  ใบรับรองแพทย ์(ฉบบัจริง) ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน 
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(๖)  หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ี 
หลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) พร้อมส าเนาภาพถ่ายอยา่งละ 1 ฉบบั 
  (๗) ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ 200 บาท 

4. เง่ือนไขในกำรรับสมัคร 
ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูมี้คุณสมบติั

ทัว่ไปและมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการท าสัญญาจา้งให้ถูกตอ้งครบถว้น  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิด
จากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาและ
เลือกสรร  อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ให้ถือ
วา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ี เป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น 

5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร  ภายใน วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2562   

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  หมู่ท่ี 1 ต าบลบุดี อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา 
หรือเวบ็ไซต ์www.swyl.ac.th และ http://www.sesao15.go.th/web15/ 

6.หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำและเลือกสรร 
          ดว้ยวธีิการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  2  ภาค ดงัน้ี 
 6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

6.1.1 ความรู้ความสามารถทัว่ไป  คะแนนเตม็ 50 คะแนน  
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเตม็ 50 คะแนน  

 6.2 ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
                     6.2.1 ประสบการณ์  และผลงาน (แฟ้มสะสมผลงาน  ยืน่ในวนัรับสมคัร) 
                     6.2.2 สอบสัมภาษณ์ 

7. วนั เวลำ หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำและเลือกสรร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จะด าเนินการประเมินตามข้อ 6. ในวนัท่ี          

28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน (ตามข้อ 6)        
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
 8.1 ในการจดัล าดบัท่ีจะพิจารณาจากผูมี้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั 
 8.2 หากคะแนน (ตามข้อ8.1) เท่ากันจะพิจารณาเรียงล าดับจากผูท่ี้ได้คะแนนประเมินในข้อ 6.1 
มากกวา่ อยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ หากคะแนนในขอ้ 6.1 เท่ากนั จะพิจารณาผูท่ี้มาสมคัรก่อนอยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ 

http://www.sesao15.go.th/web15/
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9. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ประกาศผลผูผ้า่นการสรรหาและเลือกสรรผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดลงมาตามล าดบั ณ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ท่ี 1 ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา หรือเวบ็ไซต ์ www.swyl.ac.th 

และhttp://www.sesao15.go.th/web15/ ภายในวนัท่ี  30  พฤษภาคม  2562   

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
10.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จะรับรายงานตวัผูไ้ด้รับการสรรหาและ

เลือกสรรตามขอ้ 9 เท่ากบัจ านวนต าแหน่งวา่ง ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562   
10.2 หากตรวจสอบพบวา่ เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจา้งหรือยกเลิก 

สัญญาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
10.3 ผูไ้ดรั้บการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตวั ปฏิบติัหนา้ท่ีตามวนั เวลา ท่ีก าหนดจะหมดสิทธ์ิ

ไดรั้บการท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้  

 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562   

                                                                

(นายสุธี  บุญญะถิติ) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sesao15.go.th/web15/
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ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรร 

เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  โครงกำรสำนฝันกำรกฬีำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวดัชำยแดนใต้   
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลำ ต ำแหน่ง  ครูด้ำนวชิำกำร(คณิตศำสตร์) 

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

       17  –  21  พฤษภาคม  2562    - ประกาศรับสมคัร 
                 22  –  24  พฤษภาคม  2562    - รับสมคัร        
                           27  พฤษภาคม  2562   - ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก 
                                     28  พฤษภาคม  2562    - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
                                     30  พฤษภาคม  2562  - ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
                                     31  พฤษภาคม  2562    - รายงานตวั 
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หลกัสูตรกำรเลือกสรรสรรหำและเลือกสรร 
เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  โครงกำรสำนฝันกำรกฬีำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวดัชำยแดนใต้   

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลำ ต ำแหน่ง  ครูด้ำนวชิำกำร(คณิตศำสตร์) 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15  ลงวนัที ่ 17  พฤษภำคม  2562) 

…………………………………………………………………………… 
6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)   

6.1.1 ความรู้ความสามารถทัว่ไป   50 คะแนน 
   6.1.1.1 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 
   6.1.1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ 
    - พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546      
                                            และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ข 
                                            เพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.   
                                            2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
    - กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั    
                                           ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.1.1.3 สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  และเหตุการณ์ปัจจุบนั 
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเตม็ 50 คะแนน  

6.1.2.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิาการศึกษา  
 - หลกัสูตร 
 - การจดัการเรียนรู้และการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 - การวดัและประเมินผล 
 - ส่ือการเรียนรู้ 
6.1.2.2 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

- วชิาคณิตศาสตร์ 
 

 

 

 


