
 
 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
............................................................ 

  ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ         
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง พนักงานธุรการ ตามหนัง สือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด                 
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๙๙๑ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 
 ๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

      ๑) พนักงานราชการ            จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๒) ครูอัตราจ้าง            จ านวน  ๕  อัตรา 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
       1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                                                
       3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา      
       4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ      
       5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ค่าตอบแทนต าแหน่งพนักงานราชการ   18,000  บาท/เดือน  
      ค่าตอบแทนต าแหน่งครูอัตราจ้าง   1๕,000  บาท/เดือน  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกท่ัวไป 

   2. เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  
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   3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี  
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน หรือเอกสารรับรองการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  หรือ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตท่ีคุรุสภารับรอง 

๑.๒ กลุ่มงานบริการ 
      ๑) พนักงานธุรการ            จ านวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณกลาง ด้านการรับ – ส่ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป 
จัดเก็บหนังสือเอกสารของสถานศึกษา 

  2. งานจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3. งานเลขานุการผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การจัดท าวาระการประชุม การจดบันทึก สรุป
รายงานการประชุม การบันทึกจัดท าปฏิทินภารกิจงาน พร้อมการเตรียมเอกสาร แจ้งเตือนการปฏิบัติภารกิจ 
ของผู้บริหาร การจัดท าตารางเสนอปฏิทินรายละเอียดการด าเนินงานตามหนังสือส่ังการของต้นสังกดั  
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด าเนินงานได้ตามท่ีก าหนด การประสานงาน อ านวยความสะดวก ระหว่าง
ผู้บริหาร ครูภายในสถานศึกษา และประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ เครือข่ายสถานศึกษา 
   4. งานปฏิคมภายในสถานศึกษา 
       5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ค่าตอบแทนต าแหน่งพนักงานธุรการ    1๕,000  บาท/เดือน  
     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
   2. เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับเอกสารและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓. การยื่นใบสมัคร 
 ๓.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) 
 ๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีก าหนด   
๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 



๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
   ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
   ๒. ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้แล้วไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. หลักฐานใบจองวัคซีนหรือหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส Covid-19  
๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น วุฒิบัตรการพัฒนาตน  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือสกุล   

หนังสือรับรองการผ่านงาน ฯลฯ 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม  เว็บไซต์ https://www.skmspecial.ac.th  
และเพจ Facebook: https://www.facebook.com /spacial.samutsongkhram 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
   ผู้สมัครจะต้องรับการคัดเลือก ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา 0๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๕0 คะแนน   
    - ความรู้ความสามารถท่ัวไป    
    - ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
๒. ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่งกับงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยการสอบสัมภาษณ์ ๕0 คะแนน 
๓. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕0 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม 

เท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
  ๔. การประกาศผลการคัดเลือก  เรียงล าดับจากผู้ท่ีมีผลคะแนนจากมากไปหาน้อยตามล าดับ
ของแต่ละกลุ่มงาน  

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม เว็บไซต์ https://www.skmspecial.ac.th  และเพจ Facebook: 
https://www.facebook.com /spacial.samutsongkhram 

  ๗. การจัดท าสัญญาจ้าง  
   ๗.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง และจะต้องมารายงานตัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 



ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและ
เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๗.๒ การจ้างตามข้อ ๗.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว จะจัดท า
สัญญาจ้างในกรณีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วเท่านั้น 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงครามจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  
มีมาตรฐาน  เหมาะสม  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
         (นายโกสินทร์  สวัสด์ิชัย) 
         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
  



ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเพือ่จ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ท่ี รายละเอียด วัน/เดือน/ป ี
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒ รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ๒๐-๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๕ สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์   ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
๖ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๗ รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  
  1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน   

2. ผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ 
ความสามารถท่ัวไป  ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และความเหมาะสมกับต าแหน่งกับงานท่ีต้องปฏิบัติ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไป
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และความเหมาะสมกับต าแหน่งกับงานท่ีต้อง
ปฏิบัติทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และความเหมาะสมกับต าแหน่งกับงานท่ีต้องปฏิบัติ  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป  ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และความเหมาะสมกับต าแหน่ง
กับงานท่ีต้องปฏิบัติก็ได้  
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป  ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ
ความเหมาะสมกับต าแหน่งกับงานท่ีต้องปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว   
      4.2 ปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม การประเมินโดย
เคร่งครัด 

 4.3 ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว   
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก  และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาส่ังงดการให้คะแนนสอบ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้ 


