
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรลูกจIางช่ัวคราว   

ตำแหนLง เจIาหนIาท่ีดูแลหอพักชาย  

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

ด$วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา มีนักเรียนประจำและไป-กลับ เพ่ือให$การจัดการ

และดูแลนักเรียนเปJนไปด$วยความเรียบร$อย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนสามารถดูแลได$อยNางท่ัวถึง  

และมีความตNอเน่ืองในการดูพฤติกรรมนักเรียน ดังน้ันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร;  ยะลา          

จึงมีความประสงค;จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ$างเปJนลูกจ$างช่ัวคราว(ประเภทเหมาจNาย) ในตำแหนNง เจ$าหน$าท่ี      

ดูแลหอพักชาย จำนวน ๑ อัตรา  

อาศัยอำนาจ คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เร่ือง การมอบอำนาจ

เก่ียวกับลูกจ$างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครลูกจ$างช่ัวคราว ตำแหนNงเจ$าหน$าท่ี

ดูแลหอพักชาย ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการเลือกสรรและสรรหา รายละเอียด ดังตNอไปน้ี 
 

๑. ช่ือตำแหนLง กลุLมงาน และรายละเอียดการจIาง 

๑.๑  ประเภท ลูกจ$างช่ัวคราว   

๑.๒  ช่ือตำแหนNง เจ$าหน$าท่ีดูแลหอพักชาย  

๑.๓  ขอบขNายท่ีจะให$ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการและการกำกับดูแลนักเรียนประจำให$เปJนไปตาม

กฎ ระเบียบและขอบขNายงานท่ีโรงเรียนกำหนด และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู$บังคับบัญชามอบหมาย 

๑.๔ คNาตอบแทนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท    

๑.๕ การทำสัญญาจ$าง วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒. คุณสมบัติของผูIเขIารับการคัดเลือก 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมNต่ำกวNา  ๒๕ ปh  และไมNเกิน ๔๕  ปh 

(๓) เปJนผู$เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปJนประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทยด$วยความบริสุทธ์ิใจ 

  (๔) ไมNเปJนผู$ดำรงตำแหนNงกำนัน แพทย;ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู$ใหญNบ$านและผู$ชNวย

ผู$ใหญNบ$าน 

(๕) ไมNเปJนผู$ดำรงตำแหนNงทางการเมือง สมาชิกสภาท$องถ่ิน หรือผู$บริหารท$องถ่ิน  



-๒- 

 

(๖) ไมNเปJนคนไร$ความสามารถ หรือจิตฟklนเฟmอนไมNสมประกอบ หรือเปJนโรคตามท่ีกำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 

(๗) ไมNเปJนผู$อยูNในระหวNางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให$ออกจากราชการไว$กNอนตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๘) ไมNเปJนผู$บกพรNองในศีลธรรมอันดีจนเปJนท่ีรังเกียจของสังคม  

(๙) ไมNเปJนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ$าหน$าท่ีในพรรคการเมือง 

(๑๐) ไมNเปJนบุคคลล$มละลาย 

(๑๑) ไมNเปJนผู$เคยต$องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให$จำคุก เว$นแตNเปJนโทษสำหรับความผิดท่ีได$

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไมNเปJนผู$เคยถูกลงโทษให$ออก ปลดออก หรือไลNออกจากรัฐวิสาหกิจ องค;การมหาชน หรือ

หนNวยงานอ่ืนของรัฐ  

(๑๓) ไมNเปJนผู$เคยถูกลงโทษให$ออก ปลดออก หรือไลNออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวNาด$วยลูกจ$างประจำของสNวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๔) ไมNเปJนผู$เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข$ารับราชการหรือเข$าปฏิบัติงานในหนNวยงานของรัฐ 

(๑๕) ต$องผNานการคัดเลือกทหารมาแล$ว 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนLงท่ีรับสมัคร 

(๑)  มีคุณสมบัตรตาม  ข$อ ๒.๑  

(๒)  มีภูมิลำเนาอยูNใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต$ 

                     (๓)  เปJนผู$มีคุณวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี ๖ หรือเทียบเทNาข้ึนไป 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู$ประสงค;จะสมัคร ขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครด$วยตนเอง ระหวNางวันท่ี ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม   

๒๕๖๓ ต้ังแตNเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา  หมูNท่ี ๑   

ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีตIองนำมาย่ืนในวันสมัคร 

(๑)  รูปถNายหน$าตรง  ไมNสวมหมวก  และไมNสวมแวNนตาดำ  ถNายมาแล$วไมNเกิน  ๖  เดือน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จำนวน ๓ รูป 

(๒)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  พร$อมสำเนาภาพถNาย  ๑  ฉบับ(สำเนาทุกฉบับต$องรับรองความ 

ถูกต$อง และลงลายมือช่ือ) 

          (๓) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ$าน  พร$อมสำเนาภาพถNาย  อยNางละ 

๑ ฉบับ ท้ังน้ี ในสำเนาภาพถNายหลักฐานทุกฉบับ ให$ผู$สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต$องและลงช่ือกำกับด$วย 



-๓- 

 

 (๔)  ใบรับรองแพทย;ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมNเกิน ๑ เดือน แสดงวNาไมNเปJน 

โรคต$องห$ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 (๕)  หลักฐานอ่ืนๆ  เชNน ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือ สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐาน 

การสมัครไมNตรงกัน)พร$อมสำเนาภาพถNายอยNางละ ๑ ฉบับ(สำเนาทุกฉบับต$องรับรองความถูกต$อง และลงลายมือช่ือ) 

 (๖) คNาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 

๔. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู$สมัครเข$ารับการเลือกสรรจะต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวNาเปJนผู$มีคุณสมบัติท่ัวไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนNงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต$องกรอกรายละเอียดตNาง ๆ ในใบสมัคร  

พร$อมท้ังย่ืนหลักฐานในการทำสัญญาจ$างให$ถูกต$องครบถ$วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู$สมัครไมNวNาด$วย

เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมNตรงตามคุณวุฒิของตำแหนNงท่ีสมัครเข$ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให$

ผู$สมัครไมNมีสิทธ์ิเข$ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลNาว  ให$ถือวNาการรับสมัครและการได$เข$า

รับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ี   เปJนโมฆะสำหรับผู$น้ัน 

๕. การประกาศรายช่ือผูIมีสิทธ์ิเขIารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผู$มีสิทธ์ิเข$ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน     

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา หมูN ท่ี ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต;   

www.swyl.ac.th    

๖.หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 ๖.๑ สอบสัมภาษณ; (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

                   ๖.๑.๑ ประสบการณ;   

                   ๖.๑.๒ ความเหมาะสมกับตำแหนNง 

๗. วัน เวลา หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (ตามข$อ ๖.)    

ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปJนต$นไป  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; 

ยะลา   

๘. เกณฑ:การตัดสิน 

          ต$องผNานการประเมินไมNต่ำกวNาร$อยละ ๖๐ 

 ๘.๑ ในการจัดลำดับท่ีจะพิจารณาจากผู$มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 ๘.๒ หากคะแนน (ตามข$อ๘.๑) เทNากัน  จะพิจารณาผู$ท่ีมาสมัครกNอนอยูNในลำดับท่ีสูงกวNา 

 

 

 



-๔- 

 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู$ผNานการสรรหาและเลือกสรรผู$ท่ีได$คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา หมูNท่ี ๑  ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต;  www.swyl.ac.th  

ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓   

๑๐. การรับรายงานตัว/จัดทำสัญญาจIาง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา  จะรับรายงานตัวและทำบันทึกตกลงจ$าง     

ผู$ได$รับการสรรหาและเลือกสรรตามข$อ ๙ เทNากับจำนวนตำแหนNงวNาง  ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบวNา  เปJนผู$ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด จะไมNพิจารณาทำสัญญาจ$างหรือยกเลิก 

สัญญาจ$าง และจะเรียกร$องสิทธิใด ๆ มิได$ 

๑๐.๓ ผู$ได$รับการเลือกสรรไมNสามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน$าท่ีตามวัน เวลา ท่ีกำหนดจะหมดสิทธ์ิได$รับ

การทำบันทึกตกลงจ$างเปJนลูกจ$างช่ัวคราว  ตำแหนNง  เจ$าหน$าท่ีดูแลหอพักชาย 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

 

 

 

    (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                                 ผู$อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา 
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กำหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรลูกจIางช่ัวคราว 

ตำแหนLง เจIาหนIาท่ีดูแลหอพักชาย  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร:  ยะลา 

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

 

๐๘  –  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    - ประกาศรับสมัคร 

                 ๑๓  –  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    - รับสมัคร        

                           ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   - ประกาศรายช่ือผู$มีสิทธ์ิเข$ารับการคัดเลือก 

                               ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

                               ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

                               ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    - รายงานตัว 

 

 


