ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.............................................................
ด้ วยโรงเรีย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรีน คริน ทร์ ยะลา ประสงค์ จ ะจ้ างลู ก จ้ างชั่ วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
อาศัยความตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง
ที่
1

ตำแหน่งว่ำง
ผู้ฝึกสอน
กีฬาฟุตบอล

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าวุฒิปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีเยี่ยม
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
3. มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ
T : Licence ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ใน

ตาแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการ
เป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ เกียรติบัตรการเป็น
นักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป หรือหนังสือ
รับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
4. สามารถทางานได้เต็มเวลา
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อม
ที่จะทาการฝึกซ้อม ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจาตัว
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่
6. อายุไม่เกิน 60 ปี
หมายเหตุ : เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลในตาแหน่ง
ผู้รักษาประตูหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเป็น
ผู้รักษาประตูหรือเคยผ่านการอบรมการเป็นผู้รักษา
ประตู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีหลักฐาน
ประกอบ)

ระยะเวลำกำรจ้ำง
เม.ย. - 30 ก.ย. 61

เงินเดือน จำนวน
(บำท) อัตรำว่ำง
15,000 1 อัตรา
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นักกายภาพบาบัด 1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบาบัด ทาง
กายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลป์สาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบ วิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
1.2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป.
กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขา
กายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
2. เป็นเพศหญิง
3. สามารถทางานได้เต็มเวลา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อม
ที่จะปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจาตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในงานกายภาพบาบัดอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. อายุไม่เกิน 60 ปี

เม.ย. - 30 ก.ย. 61

15,000

1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็น คนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(11) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิสาหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จะสมั คร ขอรับ เอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวัน ที่ 18 – 21 เมษายน
2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระศรีน คริน ทร์ ยะลา หมู่ ที่ 1
ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ
1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(3) หลักฐานการศึกษา(สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ)
(4) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครในตาแหน่ง
นักกายภาพบาบัด)
(5) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตาแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็น
ผู้ ฝึ ก สอนในระดั บ ต่ า ง ๆ , หรื อ เกี ย รติ บั ต รการเป็ น นั ก กี ฬ าตั ว แทนระดั บ จั ง หวั ด ขึ้ น ไป , หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
ประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา , เอกสารแสดงการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในตาแหน่งผู้รักษาประตูหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการเป็นผู้รักษาประตูหรือเคยผ่านการอบรมการเป็นผู้รักษาประตู (กรณีสมัครในตาแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)
(6) ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส(ในกรณีที่หลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมสาเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ
(8) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทาสัญ ญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 23 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หรือเว็ปไซต์ www.swyl.ac.th
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6.หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
6.2 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.2.1 ประสบการณ์ และผลงาน
6.2.2 สอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จะดาเนินการประเมินตามข้อ 6 ในวันที่ 24
เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 ด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.1 ในการจัดลาดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
8.2 หากคะแนน (ตามข้อ8.1) เท่ากันจะพิจารณาเรียงลาดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินจากของ 6.1
และ6.2 ตามลาดับ
8.3 หากคะแนน(ตามข้อ 8.1, 8.2) เท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลาดับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต์ www.swyl.ac.th
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
10.1 โรงเรียนเฉลิ ม พระเกียรติส มเด็ จพระศรีน คริน ทร์ ยะลา จะรับ รายงานตัว ผู้ ได้รับ การสรรหาและ
เลือกสรรตามข้อ 9 เท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง ในวันที่ 27 เมษายน 2561
10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะไม่พิจารณาทาสัญญาจ้างหรือยกเลิก
สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับ
การทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

(นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
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กำหนดกำรรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหำและเลือกสรรบุคลำกร
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
(ตาแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และตาแหน่งนักกายภาพบาบัด)
............................................................................................................
11 – 17
18 – 21
23
24
26
27

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน

2561
2561
2561
2561
2561
2561

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
- ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- รายงานตัว
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หลักสูตรกำรเลือกสรรเลือก
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้
ในตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 )

……………………………………………………………………………
6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
6.1.1.1 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
6.1.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
6.1.1.3 จิตวิทยาการศึกษา
6.1.1.4 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเหตุการณ์ปัจจุบัน
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง 50 คะแนน
6.1.2.1 ความรู้ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
6.1.2.2 วิทยาศาสตร์การเป็นโค้ชและทฤษฎีการโค้ช
6.1.2.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
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หลักสูตรกำรเลือกสรรเลือก
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้
ในตำแหน่ง นักกายภาพบาบัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 )

……………………………………………………………………………
6.1 สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
6.1.1.1 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
6.1.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
6.1.1.3 จิตวิทยาการศึกษา
6.1.1.4 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเหตุการณ์ปัจจุบัน
6.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง 50 คะแนน
6.1.2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด
6.1.2.2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
6.1.2.3 จิตวิทยาการออกกาลังกาย
6.1.2.4 เทคนิคการรักษา

