
 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจIางชั่วคราว 

ตำแหนLง  ครูผูIสอน (สังคมศึกษา - ศาสนาพุทธ) 
.................................................................................................................................. 

 ด#วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา ในพระราชูปถัมภ:สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปFดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต#นและตอนปลาย           

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๗๑๖ คน แบQงเปRนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต#น จำนวน ๑๕ ห#องเรียน       

และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๖ ห#องเรียน โดยโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรสอนในรายวิชาสังคม

ศึกษา – ศาสนาพุทธ เพื่อพัฒนาความรู#ด#านวิชาการและผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเปRนไปด#วยความเรียบร#อย มีประสิทธิภาพและสอดคล#องตQอความต#องการของนักเรียน ผู#ปกครอง 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา จึงมีความประสงค:จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเปRนลูกจ#างชัว่คราว ในตำแหนQง ครูผู#สอน (สังคมศึกษา - ศาสนาพุทธ) จำนวน ๑ อัตรา 

 อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ#างชั่วคราว และเกณฑ:และวิธีการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจ#างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปRนลูกจ#างชั่วคราว ตำแหนQง ครูผู#สอน (สังคมศึกษา - ศาสนาพุทธ) 

รายละเอียด ดังตQอไปนี ้

๑. ตำแหนLง และรายละเอียดการจIาง 

ที ่ ตำแหนLงวLาง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนLง ระยะเวลาการจIาง 
เงินเดือน 

(บาท) 

จำนวน

อัตราวLาง 

๑ ครูผู'สอน 

(สังคมศึกษา - 

ศาสนาพุทธ) 

๑. คุณวุฒิไม@ต่ำกว@าปริญญาตรตีามสาขาวิชาเอกที่ระบ ุ

และนับถือศาสนาพุทธ 

๒. เปQนผู'มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือ

รับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพคร ู

๓. มีความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะ

การพดู อ@าน เขียน และการฝYกปฏบิัติ 

๔. สามารถทำงานได'เต็มเวลา 

๕. มีสุขภาพสมบูรณ_ แข็งแรง เหมาะสม และพร'อมที่

จะปฏิบัติงาน ไม@เปQนโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวที่เปQน

อุปสรรคต@อการฝYกปฏิบตัิหน'าที ่

พ.ค. - ๓๐ ก.ย. 

๒๕๖๖ 

๑๐,๐๐๐  ๑ อัตรา 



 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  ของผูIมีสิทธิ์สมัครเขIารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ เป[นผูIมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหQงพระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก#ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมQต่ำกวQาสิบแปดปnบริบูรณ: 

(๓) เปRนผู#เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปRนประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไมQเปRนผู#ดำรงตำแหนQงทางการเมอืง สมาชิกสภาท#องถิ่น หรือผู#บริหารท#องถิ่น  

(๕) ไมQเปRนคนไร#ความสามารถ หรือจิตฟpqนเฟrอนไมQสมประกอบ หรือเปRนโรคตามที่กำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 

(๖) ไมQเปRนผู#อยูQในระหวQางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให#ออกจากราชการไว#กQอนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ:ที่กำหนดในกฎหมาย

องค:กรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗) ไมQเปRนผู#บกพรQองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปRนผู#ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 

ศกึษา  

(๘) ไมQเปRนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ#าหน#าที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไมQเปRนบุคคลล#มละลาย 

(๑๐) ไมQเปRนผู#เคยต#องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให#จำคุก เว#นแตQเปRนโทษสำหรับความผิดที่

ได#กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมQเปRนผู#เคยถูกลงโทษให#ออก ปลดออก หรือไลQออกจากรัฐวิสาหกิจ องค:การมหาชน หรือ

หนQวยงานอื่นของรัฐ หรือองค:การระหวQางประเทศ 

(๑๒) ไมQ เปRนผู# เคยถูกลงโทษให#ออก ปลดออก หรือไลQออกเพราะกระทํ าผิดวินั ยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอืน่ 

(๑๓) ไมQเปRนผู#เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข#ารับราชการหรือเข#าปฏิบัติงานในหนQวยงาน 

 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู#ประสงค:จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด#วยตนเอง ระหวQางวันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม 

๒๕๖๖ ตั้งแตQเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา หมูQที่ ๑   

ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตIองนำมายื่นในวันสมัคร 

(๑)  รูปถQายหน#าตรง  ไมQสวมหมวก และไมQสวมแวQนตาดำ ถQายมาแล#วไมQเกิน ๖ เดือน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 

๒ 



 

 

 

(๒)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ#าน พร#อมสำเนาภาพถQาย อยQางละ 

๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถQายหลักฐานทุกฉบับ ให#ผู#สมัครเขียนคำรบัรองสำเนาถูกต#องและลงชื่อกำกับด#วย 

(๓)  หลักฐานการศึกษา(สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน อยQางละ ๑ ฉบับ) 

(๔)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาพร#อมสำเนาภาพถQาย จำนวน  ๑  ฉบับ 

   (๕)  ใบรับรองแพทย: (ฉบบัจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมQเกิน ๑ เดือน 

(๖)  หลักฐานอื่นๆ เชQน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที ่

หลักฐานการสมัครไมQตรงกัน) พร#อมสำเนาภาพถQายอยQางละ ๑ ฉบับ 

  (๗) แฟyมสะสมผลงาน 

  (๘) คQาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 

 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู#สมัครเข#ารับการเลือกสรรจะต#องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวQาเปRนผู#มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนQงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต#องกรอกรายละเอียดตQาง ๆ          

ในใบสมัคร พร#อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ#างให#ถูกต#องครบถ#วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู#สมัครไมQวQาด#วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมQตรงตามคุณวุฒิของตำแหนQงที่สมัครเข#ารับการสรรหาและ

เลือกสรร อันมีผลทำให#ผู#สมัครไมQมีสิทธิ์เข#ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลQาว ให#ถือวQา 

การรับสมัครและการได#เข#ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี ้เปRนโมฆะสำหรับผู#นั้น 

 

๕. การประกาศรายชื่อผูIมีสิทธิ์เขIารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์เข#ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา หมูQที่ ๑ ตำบลบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต:   

www.swyl.ac.th   

  

๖.หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

          ด#วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบQงเปRน  ๒  ภาค ดังนี ้

 ๖.๑ สอบภาคความรู# (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๖.๑.๑ ความรู#ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

๖.๑.๒ ความรู#ความสามารถเฉพาะตำแหนQง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

 ๖.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนQง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

                   ๖.๒.๑ ประสบการณ: และผลงาน  

                   ๖.๒.๒ สอบสัมภาษณ: 

 

๓ 



 

   

๗. วัน เวลา หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา จะดำเนินการประเมินตามข#อ ๖. ในวันที่          

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปRนต#นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา 
   

๘. เกณฑ:การตัดสิน 

          ต#องผQานการประเมินในแตQละด#านไมQน#อยกวQา ร#อยละ ๖๐ และได#คะแนนรวมทั้ง ๒ ด#าน (ตามข#อ ๖)        

ไมQต่ำกวQาร#อยละ ๖๐ 

 ๘.๑ ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู#มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 ๘.๒ หากคะแนน(ตามข#อ ๖.)เทQากันจะพิจารณาเรียงลำดับจากผู#ที่ได#คะแนนประเมินในข#อ ๖.๑ มากกวQา

อยูQในลำดับที่สูงกวQา หากคะแนนในข#อ ๖.๑ เทQากัน จะพิจารณาผู#ที่มาสมัครกQอนอยูQในลำดับที่สูงกวQา 
 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู#ผQานการสรรหาและเลือกสรรผู#ที่ได#คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ณ โรงเรียนเฉลิม       

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา หมูQที่  ๑ ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต:   

www.swyl.ac.th  ภายในวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖   

 

๑๐. การจัดทำสัญญาจIาง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา จะรับรายงานตัวผู#ได#รับการสรรหาและ

เลือกสรรตามข#อ ๙ เทQากับจำนวนตำแหนQงวQาง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖   

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบวQาเปRนผู#ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไมQพิจารณาทำสัญญาจ#างหรือยกเลิก 

สัญญาจ#าง และจะเรียกร#องสทิธิใด ๆ มิได# 

๑๐.๓ ผู#ได#รับการเลือกสรรไมQสามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน#าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์

ได#รับการทำสัญญาจ#างเปRนลูกจ#างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝpนการกีฬาสูQระบบการศึกษาจงัหวัดชายแดนใต#   

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖   

 

                                                                     
                                                                 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                              ผู#อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

 

 

 

                                          

๔ 



 

 
 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ#างชั่วคราว 

ตำแหนQง  ครูผู#สอน (สังคมศึกษา - ศาสนาพุทธ) 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

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

              ๘  –  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๖     - ประกาศรบัสมัคร 

                       ๑๓  –  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๖      - รับสมัคร        

                                 ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๖     - ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการสรรหา 

                                 ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๖     - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

                                 ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๖     - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

                                 ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๖      - รายงานตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๖ 



 

หลกัสูตรการเลือกสรรสรรหาและเลือกสรรลูกจIางชั่วคราว 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา ตำแหนLง  ครูผูIสอน(สังคมศึกษา - ศาสนาพุทธ) 

(แนบท&ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร=  ยะลา  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖) 

…………………………………………………………………………… 

๖.๑ สอบภาคความรู# (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
๖.๑.๑ ความรู#ความสามารถทั่วไป   ๕๐ คะแนน 

   ๖.๑.๑.๑ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา 

   ๖.๑.๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

    - พระราชบญัญัติการศึกษาแหQงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก#ไขเพิ่มเติม 

    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖      

                                            และที่แก#ไขเพิ่มเติม 

    - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก#ไข 

                                            เพิ่มเติม 

    - พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.   

                                            ๒๕๔๗ และที่แก#ไขเพิ่มเติม 

    - กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ:และวิธีการที่เกี่ยวข#องโดยตรงกับ    

                                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖.๑.๑.๓ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเหตุการณ:ปpจจุบัน 

๖.๑.๒ ความรู#ความสามารถเฉพาะตำแหนQง  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

๖.๑.๒.๑ ความรู#ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

 - หลักสูตร 

 - การจัดการเรียนรู#และการปฏิรูปการเรียนรู# 

 - การวดัและประเมินผล 

 - สื่อการเรียนรู# 

๖.๑.๒.๒ ความรู#ที่เกี่ยวข#องกับสาขาวิชา 

- วิชาสังคมศึกษา 

 

 

 

 


