
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา   
............................................................. 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  มีนักเรียนประจ าและไป-กลับ  เพ่ือให้การ
จัดการและดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัย  ตลอดจนสามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง  และมีความต่อเนื่องในการดูพฤติกรรมนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ยะลา  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทเหมาจ่าย)  ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ดูแลหอพักชาย  จ านวน  ๑  อัตรา 

อาศัยอ านาจ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันทื่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย  ตามแนวปฏิบัติการด าเนินการเลือกสรรและสรรหา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑  ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว   
๑.๒  ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย   
๑.๓  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการและการก ากับดูแลนักเรียนประจ าให้เป็นไปตาม

กฎ  ระเบียบและขอบข่ายงานที่โรงเรียนก าหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๑.๔ ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท    
๑.๕ การท าสัญญาจ้าง วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

๒. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒5 ปี  และไม่เกิน ๔๕  ปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น  
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
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(๙) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(1๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(1๓) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(1๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(1๕) ต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัคร 
(๑)  มีคุณสมบัตรตาม  ข้อ ๒.๑  
(๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ใน ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                     (๓)  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่าง  วันที่  ๒๖  –  ๒๘   

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
หมู่ที่ ๑  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
(๒)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  ๑  ฉบับ(ส าเนาทุกฉบับต้องรับรองความ 

ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ) 
          (๓) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ 

๑ ฉบับ ทั้งนี้  ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
 (๔)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน  แสดงว่าไม่เป็น 

โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 (๕)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ สกุล  ทะเบียนสมรส(ในกรณีที่หลักฐาน 

การสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมส าเนาภาพถ่ายอย่างละ ๑ ฉบับ(ส าเนาทุกฉบับต้องรับรองความถูกต้อง และลงลายมือชื่อ) 
 (๖) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆใน       
ใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการท าสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   
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อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ

สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้   เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   ภายใน  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   หมู่ที่ ๑  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
หรือเว็ปไซต์   www.swyl.ac.th    
๖.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ๖.๑ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                   ๖.๑.๑ ประสบการณ์   
                    ๖.๑.๒ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๗. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร (ตามข้อ ๖.) ใน
วันที่   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ยะลา   
๘. เกณฑ์การตัดสิน 
          ต้องผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๘.๑ ในการจัดล าดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 ๘.๒ หากคะแนน(ตามข้อ๘.๑)เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   หมู่ที่ ๑  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  หรือเว็ปไซต์  www.swyl.ac.th  
ภายในวันที่  ๓๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
๑๐. การรับรายงานตัว/จัดท าสัญญาจ้าง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะรับรายงานตัวและท าบันทึกตกลงจ้าง     
ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ  ๙ เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง  ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิก 
สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

๑๐.๓ ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์ได้รับ
การท าบันทึกตกลงจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
 

 
                                                                   (นางสาวซีตียะแลคอ  หมินเส็น) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  รักษาราชการแทน 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
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           ก าหนดการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
............................................................................................................ 

 
๒๒ – ๒๕    พฤษภาคม  ๒๕๖๑        - ประกาศรับสมัคร 
๒๖ – ๒๘    พฤษภาคม  ๒๕๖๑        - รับสมัคร 
๒๙            พฤษภาคม  ๒๕๖๑        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
๓๐            พฤษภาคม  ๒๕๖๑        - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
๓๑            พฤษภาคม  ๒๕๖๑        - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑               มิถุนายน   ๒๕๖๑        - รายงานตัวและท าบันทึกตกลงจ้าง 

 

 


