ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา
ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปIนลูกจJางชั่วคราว
โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ
.............................................................
ด"วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา ในพระราชูปถัมภ9 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต" เพื่อให"
การจัดการและดูแลนักเรียนเปRนไปด"วยความเรียบร"อย ดังนั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9
ยะลา จึงมีความประสงค9จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปRนลูกจ"างชั่วคราว โครงการสานฝHนการกีฬา
สูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต" ในตำแหนJง เจ"าหน"าที่หอพัก (หญิง) จำนวน ๑ อัตรา
อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจปฏิ บั ติ ราชการแทนเกี่ ยวกั บ ลู กจ" างชั่ วคราว และเกณฑ9 และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ"างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปRนลูกจ"างชั่วคราว โครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต" โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร9 ยะลา ในพระราชู ป ถั ม ภ9 สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังตJอไปนี้
๑. ตำแหนOง และรายละเอียดการจJาง
ที่

ตำแหน*งว*าง

๑ เจ%าหน%าที่หอพัก
(หญิง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน*ง
๑. คุณวุฒิไม=ต่ำกว=าปริญญาตรี
๒. สัญชาติไทย
๓. มีความซื่อสัตยI สุภาพ อ=อนน%อม
๔. มีร=างกายแข็งแรง
๕. ไม=เคยเปPนผู%ต%องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ทีส่ ุดให%จำคุกและกระทำความผิดทางอาญา เว%นแต=
เปPนโทษสำหรับความผิดที่ได%กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหุโทษ
๖. สามารถทำงานได%เต็มเวลา
๗. อายุไม=เกิน ๖๐ ป_

ระยะเวลาการ
จ?าง
เม.ย. - ๓๐ ก.ย.
๖๕

เงินเดือน จำนวน
(บาท) อัตราว*าง
๑๕,๐๐๐ ๑ อัตรา
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๒. คุณสมบัติทั่วไป ของผูJมีสิทธิ์สมัครเขJารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ เปIนผูJมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหJงพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก"ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมJต่ำกวJาสิบแปดปjบริบูรณ9
(๓) เปRนผู"เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปRนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมJเปRนผู"ดำรงตำแหนJงทางการเมือง สมาชิกสภาท"องถิ่น หรือผู"บริหารท"องถิ่น
(๕) ไมJเปRนคนไร"ความสามารถ หรือจิตฟHmนเฟnอนไมJสมประกอบ หรือเปRนโรคตามที่กำหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(๖) ไมJเปRนผู"อยูJในระหวJางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให"ออกจากราชการไว"กJอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ9ที่กำหนดในกฎหมาย
องค9กรวิชาชีพนั้นๆ
(๗) ไมJเปRนผู"บกพรJองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปRนผู"ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(๘) ไมJเปRนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ"าหน"าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมJเปRนบุคคลล"มละลาย
(๑๐) ไมJเปRนผู"เคยต"องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให"จำคุก เว"นแตJเปRนโทษสำหรับความผิดที่
ได"กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมJเปRนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไลJออกจากรัฐวิสาหกิจ องค9การมหาชน หรือ
หนJวยงานอื่นของรัฐ หรือองค9การระหวJางประเทศ
(๑๒) ไมJ เ ปR น ผู" เ คยถู ก ลงโทษให" อ อก ปลดออก หรื อ ไลJ อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอืน่
(๑๓) ไมJเปRนผู"เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข"ารับราชการหรือเข"าปฏิบัติงานในหนJวยงาน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู"ประสงค9จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด"วยตนเอง ระหวJางวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓
เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแตJเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา
หมูJที่ ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ไมJเว"นวันหยุดราชการ)
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตJองนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถJายหน"าตรง ไมJสวมหมวก และไมJสวมแวJนตาดำ ถJายมาแล"วไมJเกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
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(๒) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ"าน พร"อมสำเนาภาพถJาย อยJางละ
๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถJายหลักฐานทุกฉบับ ให"ผู"สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต"องและลงชื่อกำกับด"วย
(๓) หลักฐานการศึกษา(สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการเรียน อยJางละ ๑ ฉบับ)
(๔) แฟvมสะสมผลงานหรือหลักฐานแสดงการเปRนผู"มีประสบการณ9ในตำแหนJงที่รับสมัคร
(๕) ใบรับรองแพทย9(ฉบับจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมJเกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่นๆ เชJน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
การสมัครไมJตรงกัน) พร"อมสำเนาภาพถJายอยJางละ ๑ ฉบับ
(๗) คJาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู"สมัครเข"ารับการเลือกสรรจะต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวJาเปRนผู"มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนJงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต"องกรอกรายละเอียดตJาง ๆ
ในใบสมัคร พร"อมทั้งยื่นหลักฐานในการทำสัญญาจ"างให"ถูกต"องครบถ"วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู" ส มั ค รไมJ วJาด" วยเหตุ ใด ๆ หรือ วุฒิ ก ารศึ ก ษาไมJ ต รงตามคุ ณ วุฒิ ข องตำแหนJ งที่ ส มั ค รเข" ารับ การสรรหาและ
เลือกสรร อันมีผลทำให"ผู"สมัครไมJมีสิทธิ์เข"ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลJาว ให"ถือวJา
การรับสมัครและการได"เข"ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนีเ้ ปRนโมฆะสำหรับผู"นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผูJมีสิทธิ์เขJารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา หมูJที่ ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
หรือเว็ปไซต9 www.swyl.ac.th
๖.หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ด"วยวิธีการประเมินสมรรถนะ แบJงเปRน ๒ ภาค ดังนี้
๖.๑ สอบภาคความรู" (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๑.๑ ความรู"ความสามารถทั่วไป (ตามรายละเอียดแนบท"ายประกาศ)
๖.๑.๒ ความรู"ความสามารถเฉพาะตำแหนJง (ตามรายละเอียดแนบท"ายประกาศ)
๖.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนJง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๒.๑ สอบสัมภาษณ9 ประสบการณ9 และผลงาน
๗. วัน เวลา หลักเกณฑ:และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา จะดำเนินการประเมินตามข"อ ๖. ในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปRนต"นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา
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๘. เกณฑ:การตัดสิน
ต"องผJานการประเมินในแตJละด"านไมJน"อยกวJา ร"อยละ ๖๐
๘.๑ ในการจัดลำดับที่จะพิจารณาจากผู"มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
๘.๒ หากคะแนน(ตามข"อ ๘.๑) เทJากันจะพิจารณาเรียงลำดับที่สูงกวJาจากผู"ที่ได"คะแนนประเมินจากของ
๖.๑ และ ๖.๒ ตามลำดับ
๘.๓ หากคะแนน(ตามข"อ ๘.๑, ๘.๒) เทJากัน จะพิจารณาผู"ที่มาสมัครกJอนอยูJในลำดับที่สูงกวJา
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลผู"ผJานการสรรหาและเลือกสรรผู"ที่ได"คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร9 ยะลา หมูJ ที่ ๑ ตำบลบุ ดี อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา หรื อ เว็ ป ไซต9
www.swyl.ac.th ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๑๐. การจัดทำสัญญาจJาง
๑๐.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา จะรับรายงานตัวผู"ได"รับการสรรหาและ
เลือกสรรตามข"อ ๙ เทJากับจำนวนตำแหนJงวJาง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแตJเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๒ หากตรวจสอบพบวJา เปRนผู"ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไมJพิจารณาทำสัญญาจ"างหรือยกเลิก
สัญญาจ"าง และจะเรียกร"องสิทธิใด ๆ มิได"
๑๐.๓ ผู"ได"รับการเลือกสรรไมJสามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน"าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์
ได"รับการทำสัญญาจ"างเปRนลูกจ"างชั่วคราว ตามโครงการสานฝHนการกีฬาสูJระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต"
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา)
ผู"อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร9 ยะลา
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กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เปIนลูกจJางชั่วคราว โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา
ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตำแหนJง เจ"าหน"าที่หอพัก (หญิง)
............................................................................................................
๒๕ มีนาคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๕
๔ เมษายน ๒๕๖๕
๗ เมษายน ๒๕๖๕
๘ เมษายน ๒๕๖๕
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการคัดเลือก
- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- รายงานตัว
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเปIนลูกจJางชั่วคราว
โครงการสานฝMนการกีฬาสูOระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตJ
ในตำแหนOง เจ"าหน"าที่หอพัก (หญิง)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา
ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(แนบท?ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรI ยะลา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

……………………………………………………………………………
๖.๑ สอบภาคความรู" (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๑.๑ ความรู"ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน
๖.๑.๑.๑ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
๖.๑.๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก"ไขเพิม่ เติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวJาด"วยลูกจ"างประจำของสJวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๖.๑.๑.๓ จิตวิทยาการศึกษา
๖.๑.๑.๔ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเหตุการณ9ปHจจุบัน
๖.๑.๒ ความรู"ความสามารถเฉพาะตำแหนJง ๕๐ คะแนน
๖.๑.๒.๑ จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาวัยรุJน
๖.๑.๒.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ

