
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                .............................................................................. 

 ด้วย โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพ่ือจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว ๓๙๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่                          
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ ง ครู อัตราจ้าง  
ประเภทจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา  
 วิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
 ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑) ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ทีห่ลากหลาย 
  ๒) จดัอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 
  ๔) ให้คำแนะนำ แนะแนว การศึกษาและวิชาชีพผู้เรียน 
  ๕) ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน และเวรเรือนนอน 
  ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๓ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างเหมาบริการถึงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 
 

/๒. คุณสมบัติ..... 
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๒. คุณสมบัตทิัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน 
 ๒) มีสัญชาติไทย 
 ๓) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ ์(นับถึงวันสมัครสุดท้าย) 
 ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๕) ไม่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ เป็นผู้ที่ มี ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้  
 ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง  
 ๗) ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๙) ไม่ เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน เว้นแต่ความผิดจากการกระทำ 
โดยประมาทหรือลหุโทษ 

หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
 ส่วนท้องถิน่ 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๑) มีจติอาสา เสียสละเวลาเพ่ืองานราชการ 
 ๒) รับผิดชอบงานให้เสร็จทันเวลา 
 ๓) มีใจรักองค์กร รักเพ่ือนร่วมงาน รักเด็ก 
 ๔) ตระหนักในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะงานสอนเด็ก 
 ๕) เสียสละและอุทิศเวลาตนให้กับทางราชการนอกเวลาได้ 

๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  
โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  
  ๓.๒ คา่ธรรมเนียมในการสมคัร ผู้สมัครไมต่้องเสียค่าธรรมเนียม 

/๓.๓ หลักฐาน..... 
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  ๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
 ๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จำนวน ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัตจิากผู้มีอำนาจอนุมัตภิายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
 ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ  
        ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบบั 
 ๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 ๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๓ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามกฎหมาย 
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
  ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย                    
และนำฉบับจริงมายนืยันในวันสมัคร 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผล 
ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสรรหาและคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมนิสมรรถนะ 
  โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิณสมรรถนะ ในวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา  

๕. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมนิสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะ รายละเอียด ดังนี้  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 

สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  

/๖. ตารางการประเมิน..... 
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๖. ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วัน เดือน ปี/ เวลา สมรรถนะ สถานที ่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

โรงเรียนเยาววิทย์ 
จังหวัดพังงา 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในทุกสมรรถนะ โดยเรียงลำดับ 
จากผู้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 

๘. การประกาศรายช่ือ 
 โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่       
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา โดยเรียงลำดับจากผู้ได้
คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อยตามลำดับคะแนน โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 

๙. การจัดทำสัญญาจ้างและการรายงานตัว 
 ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เข้ารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่        
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา 

         ประกาศ ณ วันที่  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      

    
                                                                   (นายเจษฎา  ชนะเดช) 
                                                          รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวดัพังงา 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
๑ ประกาศรับสมัคร ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
๒ รับสมัคร ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ 
๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๔ ประเมินสมรรถนะ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
๖ รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 
สถานที่รับสมัคร  
โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา 
๒๙/๕๕ หมู่ ๑ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 
โทรศัพทห์มายเลข ๐๗๖-๔๙๙๕๐๖ 


