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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

--------------------------- 

 ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่อนไข             
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2552 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629           
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  511/2559 เรื่อง              
มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม             
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 1.1 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
 1.2 กลุ่มงำน บริหารงานทั่วไป  
 1.3 ขอบข่ำยงำนที่จะต้องปฏิบัติ  
  1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี  
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.3.4 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
  1.3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 อัตรำว่ำง จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดต าแหน่งและกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ตำมบัญชีแนบท้ำย
ประกำศส่วนที่ 1)  
  
        / 1.5 รายละเอียดการจ้าง... 
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1.5 รำยละเอียดกำรจ้ำง  
       1.5.1 ค่าตอบแทน  18,000  บาท/เดือน    
       1.5.2 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  1.5.3 ระยะเวลาการจ้าง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรร 
และโอนงบประมาณ 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนในวันสมัคร ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (4) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใน 
พรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้   
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่ งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                   
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
  (7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา          
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (9) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอืน่ 
  (11) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  (12) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ 
/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ 
สามเณรเรียนวิชาชีพหรือเข้ารับการเลือกสรรหรือ สอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

       2.2.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และ
ก าหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.2.2 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) (รำยละเอียดตำม
แนบท้ำยประกำศส่วนที่ 2) 

/ 2.3 ความรู้... 
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2.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
  1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
  2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
  3. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

3. กำรรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร ระหว่ำงวันที่ 1 
ธันวำคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2565 (ในวันและเวลำรำชกำร) ภำคเช้ำเวลำ 08.30 - 12.00 น. และ 
ภำคบ่ำยเวลำ 13.00 – 16.30 น. 

 3.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) ใบสมัคร จ านวน 1 ชุด  
  (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน   
ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  (3) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา 
ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกวันสุดท้าย  
จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ ระบุสาขาวิชาเอกที่ จะสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก จ านวน 1 ฉบับ (หากมีฉบับภาษาไทยให้น ามาแสดงด้วย) 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
  (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  (7) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549 ซึ่งออกไม่เกิน 30 วัน
นับถึงวันสมัคร 
  (8) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
(ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
  (9) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
  หลักฐำนของผู้สมัครรำยใด หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำต้องส่งเพิ่มเติม จะต้องน ำมำยื่น 
ในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย ทั้งนี้ เอกสำรที่น ำมำใช้ประกอบกำรรับสมัครฯ ต้องน ำฉบับจริงมำแสดง
เพื่อตรวจสอบ และผู้สมัครต้องรับรองส ำเนำถูกต้องในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
  *** ในกรณีที่ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือยื่นหลักฐำนกำรสมัคร             
ไม่ครบตำมประกำศน้ี เจ้ำหน้ำที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครรำยนั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ           
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

/ ในกรณีที่มี... 
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  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ 
เข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น      

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
    4.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะเก็บค่าธรรมเนียม 
การสมัคร จ านวน 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสรรหา และจะไม่คืนให้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

    4.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก 
โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือ ให้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 

5. กำรยื่นใบสมัคร 
 (๑) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 (2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถู กต้อง 
และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ก าหนดทุกประการ 
 (3) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน หากแจ้ง
สถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
 (4) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัคร
และใบสมัครเข้ารับการคัดเลอืกที่เจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกได้รับไว้แล้ว ถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญของทางราชการ 
 (5) ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะ
รับสมัครและได้รับสมัครไว้  หากผู้ เข้ารับการคัดเลือกสอบได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจ้าง                     
ซึ่งได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้จ้างเปน็พนักงานราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 (6) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกหรือตรวจพบว่าหลักฐานและเอกสารซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรง  
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้             
มาตั้งแต่ต้น 
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
ภำยในวันที ่13 ธันวำคม 2565 ทำงเว็บไซต์ http://www.sesaskss.go.th/mainpage กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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7. วัน เวลำ วิชำที่สอบและสถำนท่ีสอบคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะด าเนินการคัดเลือก 
ตามตารางสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน/เวลำ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
คะแนนเต็ม  

(200 คะแนน) 
หมำยเหต ุ

24 ธันวำคม 2565 
เวลา 09.30 - 10.30 น. 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 
 

24 ธันวำคม 2565 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
 
 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์)  
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
(การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน) 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
 
 
100 คะแนน 

 

* ส ำหรับสถำนที่ในกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
สรรหำและเลือกสรร 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  8.๑ ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  
  8.๒ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยัง
ได้คะแนน ภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือก ภำยในวันที่  25 ธันวำคม 2565 ทำงเว็บไซต์ http://www.sesaskss.go.th/mainpage         
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

๑0. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่             
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งครูผู้สอนครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อน 
เป็นอันยกเลิก หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

11. กำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง  
  11.1 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับ            
การคัดเลือกได้ที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวนที่เรียกเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง  
       
 
 

/11.2 เป็นผู้ม.ี.. 

/ ส าหรับ... 



- 6 - 
 
  ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีต าแหน่งว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลเรียงตามล าดับที่  
ด้วยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หากพ้นก าหนดเวลาตามหนังสือส่งเรียกตัวจะถือว่าสละสิทธิ์              
ในการจ้าง ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรทันที 
  11.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติที่จะได้รับการสั่งจ้าง ทั้งนี้ หากผูใ้ดได้รับการสั่งจ้างหรือจัดท าสัญญาจ้างไปแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างหรือ
สัญญาจ้าง หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจสอบพบคุณสมบัติ 
  11.3 ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการแล้ว เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ณ สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตั ว เข้ าปฏิ บั ติหน้ าที่ ราชการตามก าหนดเวลาในหนั งสือส่ งตั ว  
ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง  
  11.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ายตามประกาศ             
รับสมัคร เมื่อได้รับการสั่งจ้างหรือจัดท าสัญญาจ้างแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สู งกว่า            
ในภายหลังไม่ได้ 
  11.5 เมื่อสิ้นระยะเวลาสัญญาจ้างแล้ว ผู้ที่ได้รับการจ้างในปีงบประมาณต่อไปจะต้องมีผลงานและ
ได้รับการประเมินผลงาน หากผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศแนวทางการ
สรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว หากตรวจสอบภายหลัก
พบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่า ผลการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ เป็นโมฆะ
และยกเลิกการจ้างทันที 
  11.6 การจ้างพนักงานราชการนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า หรือเป็นข้าราชการ 

๑3. กำรยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้น้ันมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ผูน้ั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
  (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การการบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๓) ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันเวลาที่ก าหนด 
  (๔) ผู้นั้นไม่อาจเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันเวลาที่ก าหนดได้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 
 

(นางอุรารกัษ์  สุขสวัสดิ์) 
              ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
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ปฏิทินก ำหนดกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่งครูผู้สอน 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565) 

-------------------------------- 
 

ท่ี ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ป ีที่ด ำเนินกำร 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

2 รับสมัคร ระหว่างวันที ่1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
(ในวันและเวลำรำชกำร) 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

4 สอบข้อเขียนและความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพ 
(สัมภาษณ์) และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(การสอบสาธติการปฏิบัติการสอน) 

ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

6 รายงานตัวพร้อมท าสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา 

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
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บัญชรีายละเอียดพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครผูู้สอน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงครามลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2565) 
 

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน อ ำเภอ วิชำเอก จ ำนวน (อัตรำ) 

พ318674 สมุทรสาครวิทยาลัย เมอืงสมุทรสาคร จีน 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) 
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หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565) 

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

 รำยละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร วิธีกำรสรรหำและเลือกสรรของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เป็นพนักงำนรำชกำร (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี ้

 ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (50 คะแนน) 
 ๑. สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
 ๒. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
 ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 
 6. ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
 7. ความรู้ความสามารถด้านตัวเลข และจ านวน 

 ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใชเ้ฉพำะต ำแหน่ง (50 คะแนน) 
 ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  - หลกัการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
  - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  - การพัฒนาผู้เรียน 
  - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  - การวิจัยทางการศึกษา 
  - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะเกี่ยวกับวิชาเอก  

 ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ (สัมภำษณ์) และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ  
(100 คะแนน) 
 ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา พิจารณาจากเอกสารหรือการตอบค าถาม เกี่ยวกับ 
    ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา  
 ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที 
    วาจาสุภาพ การสื่อสาร  
 ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ พิจารณาจากการตัดสินใจที่ดี ควบคุมอารมณ์  
    ความอดทน อดกลัน้เข้าใจผู้อื่น  
  
 
 

/ 4. การมีปฏิภาณ... 
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 ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม โดยมี 
    หลักคิดและวิธีแกป้ัญหาในเชิงบวกและสามารถ 
    อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
  
  
 ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ พิจารณาจากแนวคิด เจตคติ อุดมการณ์  
   อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพ 
 6. สอบปฏิบัติงานในสถานศึกษา     การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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









 

 

                                เลขประจ ำตัวสอบ          

                          ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป ต ำแหน่งครูผู้สอน  
                    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

          ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง       
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จึงขอเสนอรายละเอียด 
พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................สัญชาติ............เชื้อชาติ............... 

 2. เกิดวันที่............เดือน...........................พ.ศ. .......... อายุ.......ป.ี.......เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

    บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                            

 3. วุฒิการศึกษาที่ใชใ้นการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อด้วย).....……………………………………............... 
      สาขาวิชาเอก .................................................. ส าเร็จการศกึษาจาก....................................................... 
              เมือ่วันที่............เดือน........................พ.ศ.............. คะแนนเฉลี่ยสะสม....................  
              วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ....................................................................................... 

 4. อาชพีปัจจุบัน ..........................................................................................................................................  
     สถานที่ท างาน/ปฏิบัติงาน...................................................................อ าเภอ/เขต.................................. 
     จังหวดั............................................................. โทร....................................................  

 5. สถานที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย์ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.....................................  
     ถนน...........................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.............................................    
     จังหวดั.......................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์......................โทรศัพท์มอืถือ........................... 

 6. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร 
     จ านวน..................แผน่/ชุด ประกอบด้วย 
   ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวฒุิ  ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       

         ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน      ส าเนาทะเบียนบ้าน                    
   ใบรับรองแพทย์      รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้  จ านวน 3 รูป 
   ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
                อื่น ๆ ถ้ามี  (ระบุ)…………………………  

                          

 

              /หากข้าพเจา้... 

ติดรูปถ่าย 
1 น้ิว 

ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน 

ก่อนย่ืนใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกล่ืน) 
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 หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี ้

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วน           
ตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงให้ถือว่าข้าพเจ้า            
ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี ้และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งส้ิน  

 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
                                                                         (.................................................) 
                                                                 วันที.่.............เดือน................................พ.ศ................ 
 

 

 

 

 

 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครฉบับจริง  
พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแลว้ ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง    
เนื่องจาก………………………………………………… 
………………………………………..…………………… 
 
ลงชื่อ .....................................................        
   (…………………………………………………….) 
   ……………./…………………………/…………… 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มท่ี ......................................  
เลขที่ ............................... 
 
 
 
ลงชื่อ ............................................................        
       (…………………………………………………….) 

……………./……………………………/…………… 
ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น        
ตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
(   ) ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
เนื่องจาก………………………………………………… 
……………………………..……………………………… 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
       (………………………………………………….) 
……………./……………………………/…………… 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

 


