
 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปIนลูกจJางช่ัวคราว 

โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ 

............................................................. 
  ด"วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา ในพระราชูปถัมภ9 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต" เพ่ือให"

การจัดการและดูแลนักเรียนเปRนไปด"วยความเรียบร"อย ดังน้ัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9  

ยะลา  จึงมีความประสงค9จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปRนลูกจ"างช่ัวคราว โครงการสานฝHนการกีฬา

สูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต" ในตำแหนJง นักกายภาพบำบัด (หญิง) ๑ อัตรา 

 อาศัยความตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เร่ืองมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ"างช่ัวคราว และเกณฑ9และวิธีการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจ"างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปRนลูกจ"างช่ัวคราว โครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนใต" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา ในพระราชูปถัมภ9 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังตJอไปน้ี 

 

๑. ตำแหนOง และรายละเอียดการจJาง 
 

ที่ ตำแหน*งว*าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน*ง 
ระยะเวลาการ

จ?าง 

เงินเดือน 

(บาท) 

จำนวน

อัตราว*าง 

๑ นักกายภาพบำบัด 

(หญิง) 

๑. มีคุณวุฒิอย<างใดอย<างหนึ่งดังต<อไปนี้  

     ๑.๑  ไดDรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย<างอื่นที่  

เทียบไดD ไม<ต่ำกว<านี้  ในสาขาวิชากายภาพบําบัด           

ท างกายภาพ บํ าบั ด  และไดD รับ ใบอนุญ าต เปP น             

ผูD ป ระกอบ โรคศิ ลปU สาขากายภาพบํ าบั ด  ห รือ

ใบอนุญาตเปPนผูDประกอบ วิชาชีพกายภาพบําบัดของ

สภากายภาพบําบัด       

ธ.ค. ๖๕ –  

๓๑ ม.ีค. ๖๖ 

๑๕,๐๐๐    ๑ อัตรา 
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ที่ ตำแหน*งว*าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน*ง 
ระยะเวลาการ

จ?าง 

เงินเดอืน 

(บาท) 

จำนวน

อัตราว*าง 

       ๑.๒ ไดDรับปริญญาหรือคุณวุฒิอย<างอื่นที่ สป. 

กำหนดว<าใหDเปPนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<งนี้ไดD  

และไดDรับใบอนุญาตเปPนผูDประกอบโรคศิลปUสาขา 

กายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปPนผูDประกอบวิชาชีพ 

กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 

๒. เปPนเพศหญิง 

๓. สามารถทำงานไดDเต็มเวลา 

๔. มสีุขภาพสมบูรณb แข็งแรง เหมาะสม และพรDอมที่

จะปฏิบัติงาน ไม<เปPนโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวที่เปPน

อุปสรรคต<อการฝfกปฏิบัติหนDาที่ 

๕. มีความรูDความสามารถในงานกายภาพบำบัดอย<าง

เหมาะสมแก<การปฏิบัติงานในหนDาที่  

๖. มีความรูDความสามารถในการใชDภาษาและ

คอมพิวเตอรbอย<างเหมาะสมแก<การปฏิบัติงานในหนDาที ่

๗. อายุไม<เกิน  ๖๐  ปi 

     

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูJมีสิทธ์ิสมัครเขJารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ เปIนผูJมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหJงพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก"ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมJต่ำกวJาสิบแปดปjบริบูรณ9 

(๓) เปRนผู"เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปRนประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไมJเปRนผู"ดำรงตำแหนJงทางการเมือง สมาชิกสภาท"องถ่ิน หรือผู"บริหารท"องถ่ิน  

(๕) ไมJเปRนคนไร"ความสามารถ หรือจิตฟHmนเฟnอนไมJสมประกอบ หรือเปRนโรคตามท่ีกำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 

(๖) ไมJเปRนผู"อยูJในระหวJางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให"ออกจากราชการไว"กJอนตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ9ท่ีกำหนดในกฎหมาย

องค9กรวิชาชีพน้ันๆ 

(๗) ไมJเปRนผู"บกพรJองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปRนผู"ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  

(๘) ไมJเปRนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ"าหน"าท่ีในพรรคการเมือง 
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(๙) ไมJเปRนบุคคลล"มละลาย 

(๑๐) ไมJเปRนผู"เคยต"องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให"จำคุก เว"นแตJเปRนโทษสำหรับความผิดท่ี

ได"กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมJเปRนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไลJออกจากรัฐวิสาหกิจ องค9การมหาชน หรือ

หนJวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค9การระหวJางประเทศ 

(๑๒) ไมJ เปRน ผู" เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก  ห รือไลJออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๓) ไมJเปRนผู"เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข"ารับราชการหรือเข"าปฏิบัติงานในหนJวยงาน 

 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู"ประสงค9จะสมัคร ขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครด"วยตนเอง ระหวJางวันท่ี ๒๑ – ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้ังแตJเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 

ยะลา หมูJท่ี ๑   ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ไมJเว"นวันหยุดราชการ) 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีตJองนำมาย่ืนในวันสมัคร 

(๑)  รูปถJายหน"าตรง  ไมJสวมหมวก  และไมJสวมแวJนตาดำ  ถJายมาแล"วไมJเกิน ๖ เดือน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จำนวน ๓ รูป 

(๒)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ"าน พร"อมสำเนาภาพถJาย  อยJางละ 

๑ ฉบับ ท้ังน้ี ในสำเนาภาพถJายหลักฐานทุกฉบับ  ให"ผู"สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต"องและลงช่ือกำกับด"วย 

(๓)  หลักฐานการศึกษา (สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน  อยJางละ ๑ ฉบับ) 

(๔)  ใบอนุญาตเปRนผู"ประกอบโรคศิลปw สาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปRนผู"ประกอบ 

วิชาชีพ กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด  พร"อมสำเนาภาพถJาย จำนวน ๑  ฉบับ  

(๕)  ใบรับรองแพทย9(ฉบับจริง) ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมJเกิน  ๑  เดือน 

   (๖)  หลักฐานอ่ืนๆ เชJน ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐาน 

การสมัครไมJตรงกัน) พร"อมสำเนาภาพถJายอยJางละ ๑ ฉบับ 

  (๗) แฟyมสะสมผลงาน 

    (๘) คJาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 
 

 

๔. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู"สมัครเข"ารับการเลือกสรรจะต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวJาเปRนผู"มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนJงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต"องกรอกรายละเอียดตJาง ๆ          

ในใบสมัคร  พร"อมท้ังย่ืนหลักฐานในการทำสัญญาจ"างให"ถูกต"องครบถ"วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู"สมัครไมJวJาด"วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมJตรงตามคุณวุฒิของตำแหนJงท่ีสมัครเข"ารับการสรรหาและ
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เลือกสรร อันมีผลทำให"ผู"สมัครไมJมีสิทธ์ิเข"ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลJาว  ให"ถือวJา

การรับสมัครและการได"เข"ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเปRนโมฆะสำหรับผู"น้ัน 
 

๕. การประกาศรายช่ือผูJมีสิทธ์ิเขJารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิเข"ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕                       

ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา หมูJท่ี ๑  ตำบลบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

หรือเว็ปไซต9 www.swyl.ac.th    
 

๖.หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

          ด"วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบJงเปRน  ๒  ภาค ดังน้ี 

๖.๑ สอบภาคความรู" (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

๖.๑.๑ ความรู"ความสามารถท่ัวไป  (ตามรายละเอียดแนบท"ายประกาศ) 

๖.๑.๒ ความรู"ความสามารถเฉพาะตำแหนJง  (ตามรายละเอียดแนบท"ายประกาศ) 

 ๖.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนJง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

                   ๖.๒.๑ สอบสัมภาษณ9  ประสบการณ9  และผลงาน 

                   ๖.๒.๒ สอบปฏิบัติ 

 

๗. วัน เวลา หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9  ยะลา  จะดำเนินการประเมินตามข"อ ๖.  ในวันท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปRนต"นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา  
  

๘. เกณฑ:การตัดสิน 

          ต"องผJานการประเมินในแตJละด"านไมJน"อยกวJา ร"อยละ ๖๐   

 ๘.๑ ในการจัดลำดับท่ีจะพิจารณาจากผู"มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 ๘.๒ หากคะแนน(ตามข"อ ๘.๑) เทJากันจะพิจารณาเรียงลำดับท่ีสูงกวJาจากผู"ท่ีได"คะแนนประเมินจากของ 

๖.๑ และ ๖.๒  ตามลำดับ   

           ๘.๓ หากคะแนน(ตามข"อ ๘.๑, ๘.๒) เทJากัน  จะพิจารณาผู"ท่ีมาสมัครกJอนอยูJในลำดับท่ีสูงกวJา 

 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู"ผJานการสรรหาและเลือกสรรผู"ท่ีได"คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9  ยะลา ห มูJ ท่ี  ๑  ตำบลบุ ดี   อำเภอเมือง จังห วัดยะลา ห รือเว็ปไซต9   

www.swyl.ac.th  ภายในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
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๑๐. การจัดทำสัญญาจJาง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา  จะรับรายงานตัวผู"ได"รับการสรรหาและ

เลือกสรรตามข"อ ๙  เทJากับจำนวนตำแหนJงวJาง  ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตJเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                      

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบวJา  เปRนผู"ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด จะไมJพิจารณาทำสัญญาจ"างหรือยกเลิก 

สัญญาจ"าง และจะเรียกร"องสิทธิใด ๆ มิได" 

๑๐.๓ ผู"ได"รับการเลือกสรรไมJสามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน"าท่ีตามวัน เวลา ท่ีกำหนดจะหมดสิทธ์ิ

ได"รับการทำสัญญาจ"างเปRนลูกจ"างช่ัวคราว  ตามโครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต"   

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 

                                                                 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                                         ผู"อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา  
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กำหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 

เปIนลูกจJางช่ัวคราว  โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ตำแหนJง นักกายภาพบำบัด) 

............................................................................................................ 
 
       ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  - ประกาศรับสมัคร 

        ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  - รับสมัคร        

     ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   - ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิเข"ารับการคัดเลือก 

๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕   - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

         ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕   - รายงานตัว   
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเปIนลูกจJางช่ัวคราว   

โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ 

ในตำแหนOง  นักกายภาพบำบัด 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
(แนบท?ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรI  ยะลา  ลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕) 

…………………………………………………………………………… 

๖.๑ สอบภาคความรู" (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
๖.๑.๑ ความรู"ความสามารถท่ัวไป  ๕๐  คะแนน 

   ๖.๑.๑.๑ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

   ๖.๑.๑.๒ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแหJงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวJาด"วยลูกจ"างประจำของสJวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖.๑.๑.๓ จิตวิทยาการศึกษา 

๖.๑.๑.๔ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเหตุการณ9ปHจจุบัน 

๖.๑.๒ ความรู"ความสามารถเฉพาะตำแหนJง  ๕๐  คะแนน 

๖.๑.๒.๑ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต"นทางกายภาพบำบัด 

๖.๑.๒.๒ กายวิภาคศาสตร9และสรีรวิทยา 

๖.๑.๒.๓ จิตวิทยาการออกกำลังกาย 

๖.๑.๒.๔ เทคนิคการรักษา 

 

 

 

 


