
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

............................................................. 
  ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ด าเนินโครงการสานฝันการกีฬา   
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้การจัดการและดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ในต าแหน่ง            
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน  ๑  อัตรา 

 อาศัยความตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/25๖๐ ลงวันท่ี  
2๔ กรกฎาคม 25๖๐ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
 

ท่ี ต ำแหน่งว่ำง คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
เงินเดือน 
(บำท) 

ระยะเวลำ 
กำรจ้ำง 

1 ผู้ฝึกสอน 
กีฬาวอลเลย์บอล 
จ านวน ๑ อัตรา 

๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่าวุฒิปริญญาตรี 
๒. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดี 
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดข้ึนไป  
๓. มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ              
T : Licence ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ี
รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็นผู้ฝึกสอนใน
ระดับต่างๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับ
จังหวัดข้ึนไป หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬา  
๔. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
๕. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และ
พร้อม ที จะท าการฝึกซ้อม  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรค
ประจ าตัว ที เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที  
๖. อายุไม่เกิน  ๖๐  ปี 

15,000 ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
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2. คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่ เป็น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินั ยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

3.  กำรรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี  ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม  
256๒ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ท่ี 1   
ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(2)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ 

1 ฉบับ ท้ังนี้ ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับด้วย 
(3)  หลักฐานการศึกษา (ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาแสดงผลการเรียน  อย่างละ  1  ฉบับ) 

   (๔)  ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
(๕)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีรับสมัคร  เช่น ใบรับรองการผ่านการ 

เป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ  เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป  หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (กรณีสมัครในต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬา)  
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 (๖)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือ สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ี 
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ 

 (๗) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 
 

4. เง่ือนไขในกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการท าสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  256๒                       

ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ท่ี 1  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
หรือเว็ปไซต์ www.swyl.ac.th    
 

6.หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
          ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  2  ภาค ดังนี้ 

6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
6.1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

 6.2 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                   6.2.1 สอบสัมภาษณ์  ประสบการณ์  และผลงาน 
                   6.2.2 สอบปฏิบัติ 

7. วัน เวลำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  จะด าเนินการประเมินตามข้อ  6.  ในวันท่ี         

๒๘ – ๒๙  ตุลาคม  256๒  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ยะลา  

  

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60   
 8.1 ในการจัดล าดับท่ีจะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 8.2 หากคะแนน(ตามข้อ8.1) เท่ากันจะพิจารณาเรียงล าดับท่ีสูงกว่าจากผู้ท่ีได้คะแนนประเมินจากของ 
6.1 และ 6.2  ตามล าดับ   
           8.3 หากคะแนน(ตามข้อ 8.1, 8.2) เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ท่ีมาสมัครก่อนอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
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9. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสม เด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  หมู่ ท่ี  1 ต าบลบุ ดี   อ า เภอ เมื อ ง จังหวัดยะลา หรือ เว็ป ไซ ต์  
www.swyl.ac.th  ภายในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  256๒ 

                       

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
10.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะรับรายงานตัวผู้ได้รับการสรรหาและ

เลือกสรรตามข้อ 9  เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง  ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  256๒                       
10.2 หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าท่ีตามวัน เวลา ท่ีก าหนดจะหมดสิทธิ์

ได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  256๒ 
 
 
 

                                                                 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
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ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหำและเลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬำวอลเลย์บอล 

เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลำ 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
............................................................................................................ 

 
        ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม 256๒  - ประกาศรับสมัคร 
         ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม 256๒  - รับสมัคร        
                ๒๕  ตุลาคม  256๒        - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                ๒๘  ตุลาคม  256๒           - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร (สอบข้อเขียน) 

      ๒๙  ตุลาคม  256๒          - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร (สอบสัมภำษณ์ และสอบปฏิบัติ) 
                ๓๑  ตุลาคม  256๒        - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
             ๑ พฤศจิกายน  256๒  - รายงานตัว   
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หลักสูตรการเลือกสรรเลือก 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ในต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒) 

…………………………………………………………………………… 
๖.๑ สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)   

๖.๑.๑ ความรู้ความสามารถทั วไป   ๕๐ คะแนน 
   ๖.๑.๑.๑ นโยบายของรัฐบาลที เกี ยวกับการศึกษา 
   ๖.๑.๑.๒ กฎหมายที เกี ยวกับการปฏิบัติราชการ 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที แก้ไขเพิ มเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖.๑.๑.๓ จิตวิทยาการศึกษา 
๖.๑.๑.๔ สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๖.๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๕๐ คะแนน 
๖.๑.๒.๑ ความรู้ความสามารถด้านกีฬา 
๖.๑.๒.๒ จิตวิทยาและทฤษฎีการเป็นโค้ช 
๖.๑.๒.๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


