
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ าพักนอน 

………………………………. 

 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง

ครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน ฉะนั้นอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว สั่ง ณ วันที่ ๒๔  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับกำรท ำสัญญำจ้ำง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน กำรต่อสัญญำจ้ำง กำรบอกเลิกสัญญำจ้ำง กำรบังคับบัญชำ มอบหมำยงำน กำรรักษำวินัย  กำร

ด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรอนุญำตกำรลำของลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

จัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่สมัคร และรายละเอียดการจ้าง 

   ๑.๑  ต ำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน เพศหญิง  จ ำนวน ๑ อัตรำ 

    ๑.๒  อัตรำค่ำจ้ำง 

   ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะได้รับอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐  บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) 

   ๑.๓  ระยะเวลำในกำรจ้ำง  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

(หำกผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จะได้รับกำรต่อสัญญำเป็นครำวๆไป) 

   ๑.๔  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 

    ๑.  ดูแลนักเรียนประจ ำพักนอน 

    ๒.  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักเรียนในควำมดูแลของตน 

    ๓.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    ๔.  ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลำกรในโรงเรียนเพื่อร่วมกัน

พัฒนำผู้เรียน 

    ๕.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 



[๒] 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

    ๒.๑.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  มีสัญชำติไทย 

    ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

    ๓.  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

   ๔.  ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดใน

กฏ ก.ค.ศ. 

    ๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฏหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำม

หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด ในกฏหมำยองค์กรวิชำชีพนั้นๆ 

    ๖.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

    ๗.  ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

    ๘.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

   ๙.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่

ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 

    ๑๐.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน หรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

    ๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกำรกระท ำผิดวินัยตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฏหมำยอื่น 

    ๑๒.ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน

ของรัฐ 

    ๑๓.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ๑. เพศหญิง 

   ๒. มีควำมประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่ศึกษำพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 



[๓] 
 

   ๓. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

   ๔. สำมำรถท ำงำนเต็มเวลำ และท ำงำนนอกเวลำได้ 

   ๕. สำมำรถพักอำศัยภำยในหอพักท่ีโรงเรียนจัดให้ได้ 

   ๖. ไม่มีโรคประจ ำตัว (มีหลักฐำนใบรับรองแพทย์) 

   ๗. มีบุคลิกภำพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีควำมละเอียด รอบคอบ 

มีใจรักในงำนบริกำร ตลอดจนมีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลอ่ืน 

  ๘. หำกมีประสบกรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ห้องส ำนักงำนฝ่ำย

บริหำรงำนบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓–๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำมำรถ   

Download ใบสมัครได้จำกท้ำยประกำศนี้ หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร

ด้วยตนเอง 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

  ๑.  ส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำสถำบันอนุมัติแล้ว พร้อมต้นฉบับ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 

  ๒.  ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมต้นฉบับ   จ ำนวน ๑ ฉบับ 

  ๓.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมต้นฉบับ     จ ำนวน ๑ ฉบับ 

  ๔.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมต้นฉบับ     จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 ๕.  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล (ถ้ำมี) พร้อมต้นฉบับ    จ ำนวน ๑ ฉบบั 

  ๖.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว   จ ำนวน ๑ รูป 

  ๗.  ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 

  และแสดงว่ำไม่เป็นโรค ต้องห้ำมตำมกฏ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 

  ผู้สมัครสอบเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำน

ในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้

ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร และกำรได้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก

ครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลใน



[๔] 
 

เอกสำรโดยเป็นเท็จ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ  จะไม่พิจำรณำจ้ำงจะ

เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 

  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน 

เฉลิมพระ-เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ หรือ http://www.swsk.ac.th และ จะด ำเนินกำรสอบ 

คัดเลือกในวันที่  ๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๓ สว่นสถำนที่ในกำรคัดเลือก จะแจ้งพร้อมกับประกำศรำยชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนน 

วันที่ ๔ มิถุนำยน ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับงำนในต ำแหน่ง ๕๐ คะแนน 

๒๕๖๓ ๑๐.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ ๕๐ คะแนน 
 
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนกำรสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับงำนในต ำแหน่ง 

และคะแนนสอบสัมภำษณ์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
 

๙.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่  ๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ หรือเว็บไซต์ http://www.swsk.ac.th 
 

๑๐.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 จะข้ึนบัญชีไว้มีก ำหนดระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกำศบัญชีผู้คัดเลือกได้ แต่ถ้ำมีกำรคัดเลือก

ส ำหรับต ำแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกำศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอัน

ยกเลิก นอกจำกนี้จะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่ง 

(๒)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 

(๓)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 

(๔)  บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 

(๕)  มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

http://www.swsk.ac.th/


[๕] 
 

๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

 ๑. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ 

เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท ำสัญญำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน  

และให้มำรำยงำนตัวภำยในวันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ ตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด 

  ๒. ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพัก

นอน ต้องไปรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก

ประกำศรำยชื่อ และกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 

  ๓. กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ

น ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำร 

  ๔. ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูครูผู้ดูแลนักเรียนประจ ำหอพักนอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณ

หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มี

อ ำนำจในกำรจ้ำงอำจสั่งเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์

เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 ๑๒.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือก หรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่

ว่ากรณีใดๆ 
 

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

    ประกำศ  ณ วันที่   ๑๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

        (นำยคณำวุฒิ  พรหมทำ) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ 
 

   

 

 

 

 

 



[๖] 
 

ก าหนดการรับสมัคร 

 

ประกาศรับสมัคร  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

รับสมัคร  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑  มถินุายน  ๒๕๖๓ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

สอบคัดเลือก    วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  วันที่  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


