
     

ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ) กรณีพิเศษ 

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

 ดวยศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน

ครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ) ดังนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา  45 (3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ท่ี 512/2559  ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ

ลูกจางช่ัวคราว  และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ) 

งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนง กลุมงานและรายละเอียดการจาง 
ครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ)  จํานวน 1 อัตรา คาตอบแทน 15,000 บาท 
(รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
1.1  ปฏิบัติหนาท่ี ครูผูสอน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี  
1.2  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 

(3) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีทุกสาขาวิชา 
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ สติฟน

เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

(5) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

(6) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

1.3  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(1) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดปทุมธานี จะไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก 
(2) สามารถปฏิ บั ติ ง าน ในวั นหยุ ด เสา ร  อาทิตย  และ วั นหยุ ดนั ก ขัตฤกษ ไ ด                             

(ในกรณีท่ีมีเหตุหรือมีกิจกรรมจําเปน) 
2. การรับสมัคร 

      2.1  ผูสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ต้ังแตบัดนี้ - 15 มกราคม 2565 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี (หนวยบริการเมืองปทุมธานี)                  
ถนน เทศปทุม  ตําบลบางปรอก อํ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ดปทุมธานี  12000  หมาย เลขโทร ศัพท                           
0 2593 3848 (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
 
 
 



 
 

2.2  เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามายื่นและแสดงพรอมใบสมัคร 
   (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ไมหลังวัน
สุดทายของการรับสมัคร   (แสดงตัวจริง)   จํานวน 1 ฉบับ 
   (2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน  (แสดงตัวจริง)  จํานวน 1 ฉบับ 
   (3) สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน   
สําหรับกรณีวิชาเอกขาดแคลนท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครู  เมื่อไดรับการคัดเลือกแลวตอง
พัฒนาตนเองภายใน 2 ป      จํานวน  1 ฉบับ 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (แสดงตัวจริง)  จํานวน 1 ฉบับ 

  (5) สําเนาทะเบียนบาน  (แสดงตัวจริง)   จํานวน 1 ฉบับ 
   (6) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป 
   (7) ใบรับรองแพทย จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน  จํานวน  1 ฉบับ  

  (8) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  
       (ในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในหลักฐานไมตรงกัน)  จํานวน  1  ฉบับ 
  (9) สําเนาเอกสารท่ีแสดงวาเปนผูผานเกณฑทหาร (กรณีสมัครเปนเพศชาย) ไดแก 

หนังสือสําคัญ แบบ สด.8 หรือใบสําคัญ แบบสด.9 หรือใบรับรองการผานการตรวจการเลือก
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ   จํานวน  1  ฉบับ  

    
3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ และเขารับการสอบสัมภาษณ 

  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก         
ในวันท่ี  17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 และเขารับการสอบสัมภาษณ วันท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 
2565  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี  

4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการสาธิต และการสัมภาษณ ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิไดผูท่ีผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวม
ประเมินสัมภาษณ ไมตํ่ากวารอยละ 60 ผลคะแนนจะเรียงจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด 

5. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
   ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก
ตามลําดับคะแนน  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัด
ปทุมธานี (หนวยบริการเมืองปทุมธานี) ในวันท่ี 18 มกราคม 2565 โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอัน
ยกเลิก หรือส้ินสุดเมื่อครบ 1 ป  นับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแต
กรณี 

6. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 
  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี จะเรียกผูผานการคัดเลือกตองรายงานตัวทํา
สัญญาจาง ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. หากไมมาตามกําหนดเวลาท่ีแจง ถือวาสละสิทธิ์ 
 

   ประกาศ  ณ วันท่ี  12  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565       

 

                               
      (นางสาวอุดมลักษณ หมีสมุทร)  

                               ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธาน ี
 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 มกราคม 2565 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ) 
............................................................... 

 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี  กําหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูอัตราจาง 
(จางเหมาบริการ) รายละเอียดการจางดังนี ้
 1. ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูอัตราจาง (รายใหมจางเหมาบริการปฏิบัติหนาท่ี ณ ศูนยการศึกษา
พิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี) จํานวน 1 อัตรา 
  วิชาเอกท่ัวไป  
  1. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน สําหรับกรณีวิชาเอกขาดแคลน                
    ท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อไดรับการคัดเลือกแลวตองพัฒนาตนเองภายใน 2 ป 
  2. หากมีความรูและประสบการณทางดานการศึกษาพิเศษ จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
  3. อัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาทตอเดือน 
   
 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน  
  1. การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน (นักเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ) โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2. การพัฒนาผูเรียน (นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ) ใหมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค 
  3. การจัดระบบกิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
  4. การประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 
  5. สามารถปฏิบัติหนาท่ีในศูนยฯ นอกศูนยฯ หรือสถานศึกษาตามท่ีจัดใหสอนได 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีรับมอบหมาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 มกราคม 2565 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูอัตราจาง (จางเหมาบริการ) 

 
ปฏิทินการคัดเลือก 
  

วัน / เดือน/ ป รายการ สถานท่ี 

12 มกราคม 2565 ประกาศรับสมัคร ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดปทุมธาน ี 

(หนวยบริการเมืองปทุมธานี) 13 - 15 มกราคม 2565 รับสมัคร 

17 มกราคม 2565 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการ

สัมภาษณ 

18 มกราคม 2565 สอบโดยการสัมภาษณ คัดเลือกเพื่อเขาสู

ตําแหนง ครูอัตราจาง  

18 มกราคม 2565 

 

ประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือ ผูผาน

การคัดเลือก 

19 มกราคม 2565 รายงานตัวทําสัญญาจาง 

 


