
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย และเจ้าหนา้ที่ดูแลหอพกัหญิง  

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

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา มีนักเรียนประจำและไป-กลับ เพื่อให้การจัดการ
และดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  
และมีความต่อเนื่องในการดูพฤติกรรมนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ยะลา          

จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว(ประเภทเหมาจ่าย) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่       
ดูแลหอพักชาย จำนวน ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง จำนวน ๑ อัตรา 

อาศัยอำนาจ คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ส่ัง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ดูแลหอพักชาย ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการเลือกสรรและสรรหา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจา้ง 
๑.๑  ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว   
๑.๒  ช่ือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย 
       ช่ือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง  
๑.๓  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลนักเรียนประจำให้เป็นไปตาม

กฎ ระเบียบและขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๑.๔ ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท    
๑.๕ การทำสัญญาจ้าง วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๕ ปี  และไม่เกิน ๔๕  ปี 
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
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  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น  
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(๙) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(๑๕) ต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร 
(๑)  มีคุณสมบัตรตาม  ข้อ ๒.๑  
(๒)  มีภูมิลำเนาอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                     (๓)  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๓.  การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มิถุนายน   

๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  หมูท่ี่ ๑   
ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดอืน  

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
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(๒)  หลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  ๑  ฉบับ(สำเนาทุกฉบับต้องรับรองความ 
ถูกต้อง และลงลายมือช่ือ) 

          (๓) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ 
๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

 (๔)  ใบรับรองแพทยซ์ึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกนิ ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็น 
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 (๕)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือ สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณทีี่หลักฐาน 
การสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมสำเนาภาพถ่ายอย่างละ ๑ ฉบับ(สำเนาทุกฉบับต้องรับรองความถูกต้อง และลงลายมือช่ือ) 

 (๖) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท 
๔. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้   เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียน     
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่  ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต์    
www.swyl.ac.th    

๖.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ๖.๑ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                   ๖.๑.๑ ประสบการณ์   
                   ๖.๑.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๗. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ์ยะลา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (ตามข้อ ๖.)    
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ 
ยะลา   
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๘. เกณฑ์การตัดสิน 
          ต้องผ่านการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๘.๑ ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 
 ๘.๒ หากคะแนน (ตามข้อ๘.๑) เท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มาสมคัรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที ่๑  ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือเว็ปไซต์  www.swyl.ac.th  
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔   
๑๐. การรับรายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง 

๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จะรับรายงานตัวและทำบันทึกตกลงจ้าง     
ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๙ เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง  ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๑๐.๒ หากตรวจสอบพบว่า  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือยกเลิก 

สัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
๑๐.๓ ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธ์ิได้รับ

การทำบันทึกตกลงจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
 
 

 
    (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ์ยะลา 
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กำหนดการรับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชัว่คราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย และเจ้าหนา้ที่ดูแลหอพกัหญิง  

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

 
๐๑  –  ๐๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔    - ประกาศรับสมัคร 

                 ๐๗  –  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔    - รับสมัคร        
                           ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
                               ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔    - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
                               ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔   - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                               ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔    - รายงานตัว 
 

 


