
 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

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

  ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้

การจัดการและดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

ยะลา  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสานฝันการกีฬา

สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก (หญิง) จำนวน  ๑  อัตรา  

 อาศัยความตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจา้ง 
 

ที่ ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ระยะเวลาการ

จ้าง 

เงินเดือน 

(บาท) 

จำนวน

อัตราว่าง 

๑ เจ้าหน้าที่หอพัก 

(หญิง)   

 

๑.  คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตร ี

๒.  สัญชาติไทย 

๓.  มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนนอ้ม 

๔.  มีร่างกายแข็งแรง 

๕.  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง

ที่สุดให้จำคุกและกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิด ลหุโทษ 

๖. สามารถทำงานได้เต็มเวลา 

๗. อายุไม่เกิน  ๖๐  ป ี

มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. 

๖๔ 

๑๕,๐๐๐    ๑ อัตรา 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย

องค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๒ ) ไม่ เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือ ไล่ออกเพราะกระทํ าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

หมู่ที่ ๑  ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
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(๒)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ 

๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

(๓)  หลักฐานการศึกษา(สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน  อย่างละ ๑ ฉบับ) 

(๔)  แฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร  

(๕)  ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน 

(๖)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน 

การสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่ายอย่างละ ๑ ฉบับ 

   (๗) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 
 

 

๔. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          

ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า

การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔                       

ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ ๑  ตำบลบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

หรือเว็ปไซต์ www.swyl.ac.th    
 

๖.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

          ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ่งเป็น  ๒  ภาค ดังนี้ 

๖.๑ สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

๖.๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

๖.๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

 ๖.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

                   ๖.๒.๑ สอบสัมภาษณ์  ประสบการณ์  และผลงาน 

                    

๗. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ์ ยะลา  จะดำเนินการประเมินตามข้อ ๖.  ในวันที่ ๘ 

มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
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๘. เกณฑ์การตัดสิน 

          ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐   

 ๘.๑ ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 ๘.๒ หากคะแนน(ตามข้อ ๘.๑) เท่ากันจะพิจารณาเรียงลำดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินจากของ 

๖.๑ และ ๖.๒  ตามลำดับ   

           ๘.๓ หากคะแนน(ตามข้อ ๘.๑, ๘.๒) เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกี ยรติสม เด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  หมู่ที่  ๑  ตำบลบุดี   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือ เว็ปไซต์   

www.swyl.ac.th  ภายในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

                       

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้าง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะรับรายงานตัวผู้ได้รับการสรรหาและ

เลือกสรรตามข้อ ๙  เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง  ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                      

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

๑๐.๓ ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธ์ิ

ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้   

ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

                                                                 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
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กำหนดการรับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศกึษาจังหวัดชายแดนใต้   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก (หญิง) 

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

 

        ๒๕ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  - ประกาศรับสมัคร 

         ๓๑ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔    - รับสมัคร        

          ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔      - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

          ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔      - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  

๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔      - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

          ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔      - รายงานตัว   
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่หอพัก (หญิง) 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔) 

…………………………………………………………………………… 

๖.๑ สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)   
๖.๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป   ๕๐ คะแนน 

   ๖.๑.๑.๑ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา 

   ๖.๑.๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖.๑.๑.๓ จิตวิทยาการศึกษา 

๖.๑.๑.๔ สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๖.๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ๕๐ คะแนน 

๖.๑.๒.๑ จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาวัยรุ่น 

๖.๑.๒.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


