
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
............................................................. 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น  
ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรการศึกษาด้านพลานามัย  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ในต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน 1 อัตรา, ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต 

จ านวน 1 อัตรา  และผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย จ านวน 1 อัตรา  

อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ   04009/ 3876    

ลงวันที่  15  มีนาคม  2547   และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  

กรกฎาคม  2546  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน

บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   ตามโครงการ     

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1  ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   
1.2  ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ 

ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
เงินเดือน 
(บาท) 

จ านวน
อัตราว่าง 

1 ผู้ฝึกสอน 
กีฬาวอลเลย์บอล  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตร ี
2. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดี
เยี่ยม  หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป  
3. มีใบรับรองการผา่นเป็นผูฝ้ึกสอนในระดับ              
T : Licence ขึ้นไป  หรือมีประสบการณ์ในการควบคุม
ทีมกีฬา  และหรือทีมกีฬาที่ควบคมุจะต้องเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป      
4. มีผลงานของทีมกีฬาในระดับจงัหวัดขึ้นไป 
5. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
6. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม 

พ.ค. - 30 ก.ย. 59 15,000  1 อัตรา 
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ที่จะท าการฝึกซ้อม  ไมเ่ป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัว 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบตัิหน้าที ่

2 ผู้ฝึกสอน 
กีฬาปันจักสีลตั 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตร ี
2. สัญชาติไทย 
3. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาปันจักสีลัตเป็นอย่างดีเยี่ยม  
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป 
4. ผ่านการอบรมผูฝ้ึกสอนที่สมาคมปันจักสลีัตแห่ง
ประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้การ
รับรอง 
5. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
6. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อมท่ี
จะท าการฝึกซ้อม  ไมเ่ป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่ 

พ.ค. - 30 ก.ย. 59 15,000  1 อัตรา 

3 ผู้ฝึกสอน 
กีฬามวยไทย 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตร ี
2. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬามวยไทยเป็นอย่างดีเยีย่ม  
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป  
3. มีใบรับรองการผา่นเป็นผูฝ้ึกสอนในระดับ              
T : Licence ขึ้นไป  หรือมีประสบการณ์ในการควบคุม
ทีมกีฬา  และหรือทีมกีฬาที่ควบคมุจะต้องเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป      
4. มีผลงานของทีมกีฬาในระดับจงัหวัดขึ้นไป 
5. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
6. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม 
ทีจ่ะท าการฝึกซ้อม  ไมเ่ป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัว 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบตัิหน้าท่ี 

พ.ค. - 30 ก.ย. 59 15,000  1 อัตรา 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ 6  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ.  2537  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตาม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 
กระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่าง  วันที่  1-4  มิถุนายน   
2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  หมู่ที่ 1   
ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
(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 ทั้งนี้ ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
(3)  หลักฐานการศึกษา(ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาแสดงผลการเรียน  อย่างละ  1  ฉบับ) 

                     (4)  ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
(5)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่รับสมัคร  เช่น เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬา 

ตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป  หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  ใบรับรองการผ่านการเป็น 
ผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆหรือใบรับรองการเป็นผู้ควบคุมทีม  เกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองผลงานระดับจังหวัดขึ้นไป    

(6)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐาน 
การสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมส าเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการท าสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้   เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   ภายใน  วันที่  5  มิถุนายน 2559   

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   หมู่ที่ 1  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

หรือเว็ปไซต์   www.swyl.ac.th    

6.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
          ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
                   6.1 ประสบการณ์  และผลงาน 
                   6.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพ 

7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จะด าเนินการประเมินตามข้อ 6. ในวันที่ 7 มิถุนายน 

2559  เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   

8. เกณฑ์การตัดสิน 
          ต้องผ่านการประเมนิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60   
 8.1 ในการจัดล าดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
          8.2 หากคะแนน(ตามข้อ 6)เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อน 

9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   หมู่ที่ 1  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  หรือเว็ปไซต์  www.swyl.ac.th  
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559   

10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
10.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะรับรายงานตัวและจะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับ

การสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 9  เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง   
10.2 หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับ

การท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   
 
ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

 
 

                                                                 ( นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ ) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

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

 
27  พฤษภาคม  2559   - ประกาศรับสมัคร 

         1-4  มิถุนายน     2559    - รับสมัคร        
           5   มิถุนายน     2559                        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
           7   มิถุนายน     2559                        - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
          8   มิถุนายน     2559                        - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
          9   มิถุนายน     2559                        - รายงานตัว   
 

 

 

 


