
 

 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

................................................................................. 
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงาน      
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 4 ต าแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  กลุ่มงาน      จ้างเหมาบริการ 
  1.1 ชื่อต าแหน่ง       ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว) 
  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อนามัยและครบ 5 หมู่ ส าหรับเลี้ยงนักเรียน  
2. ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร ห้องครัวให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแมลงวันถูกสุขลักษณะ  
3. ดูแลภาชนะประกอบอาหารและภาชนะใส่อาอาหารให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอด้วยหลากหลายวิธี

เช่น ล้าง ลวก ต้มภาชนะ 
4. ท าหน้าที่ช่วยครูโภชนาการในการจัดท าเมนูรายการอาหารในแต่ละมื้อ  
5. ตรวจสอบ คุณภาพส่วนประกอบของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  
6. การให้บริการตักอาหารให้นักเรียน  
7. เตรียมน้ าดื่มส าหรับนักเรียนในโรงอาหาร  
8. ภารกิจอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   9,000 บาท /เดือน    
ระยะเวลาจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 1.2 ชื่อต าแหน่ง      ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ภารโรง) 
  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. ท าความสะอาด ห้องเรียน ระเบียง อาคารเรียน อาคารอ านวยการ  
2. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  
3. ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้าให้มีความเรียบร้อย  
4. ปรับบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสวยงาม ถ้าดูแลรดน้ าพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ให้ร่มรื่นๆ  
5. ขุดลอกร่องระบายน้ าไม่ให้มีเศษขยะและสิ่งปฏิกูลอุดตัน  
6. ตัดแต่งก่ิงไม้ และต้นไม้ให้มีความสวยงาม 
7. ดูแลบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ไม่ให้มีสัตว์ร้ายแต่จะตกแต่งสวนหย่อม  
8. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและน้ าประปา  เมื่อมีเหตุขัดข้อง  



9. ภารกิจหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   9,000 บาท /เดือน    
ระยะเวลาจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 1.3 ชื่อต าแหน่ง      ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน) 
  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. ท าความสะอาด ห้องเรียน ระเบียง อาคารเรียน อาคารอ านวยการ  
2. ปรับบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสวยงาม ถ้าดูแลรดน้ าพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ให้ร่มรื่นๆ  
3. ภารกิจหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   9,000 บาท /เดือน    
ระยะเวลาจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 1.4 ชื่อต าแหน่ง      ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน) 
  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

1. ตรวจสอบทรัพย์สินอาคารสถานที่ที่ได้รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมด้วยลงนามรับส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจนสถานที่ท าการต่างๆที่อยู่ใน
สถานศึกษารับผิดชอบดูแลระวังรักษาทรัพย์สินและอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตรายและสูญหาย
หรือเสียหาย  

2. รายงานเหตุการณ์ประจ าวันต่อผู้บังคับบัญชา 
3. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณห้องเก็บของ หากไม่น่าไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ดังกล่าวต้องแจ้ง

บุคคลนั้นทราบและให้ออกไปจากห้องเก็บของ กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตร เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนเข้าไปใน
พ้ืนที่รับผิดชอบโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการคุมตัวและแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบ  

4. ออกตรวจตราบริเวณต่างๆในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอเสมอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมหรือผู้
หนึ่งผู้ใดมาท าอันตรายแก่ทรัพย์สิน  

5. การท าการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคารเมื่อประสบเหตุซึ่งหน้าแล้วน ามาแจ้งความ
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีต่อไป  

6. ปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งของผู้บริหารสถานศึกษา  
7. ภารกิจหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   9,000 บาท /เดือน    
ระยะเวลาจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 



2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก         
คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น 

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ   
ของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้าง  

ของส่วนราชการท้องถิ่น 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1.คนครัว ,คนงาน 

(1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. ภารโรง 

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก 

3.ยาม 
(1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
(2)  เป็นผู้ใบขับข่ีรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้อย่างช านาญ 

 3. การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดสุโขทัย(ทะเลหลวง) เลขที่  197 หมู่ 7 ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000        
โทรศัพท์ 055-645297 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 *เว้นวันหยุดราชการและ      
นักขัตฤกษ์ 

หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด 

รับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
  (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ

รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล     

ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 



(6)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้าม)ี จ านวน 1 ฉบับ 
(7)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น     

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 
 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 ที่เว็ปไซดศ์ูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่เว็ปไซด์ศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 
 

วัน / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
09.00 – 10.00 น. สมรรถนะที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

(40 คะแนน) 
 

 
สอบข้อเขียน 

10.30 น. เป็นต้นไป   สมรรถนะที่ 2 ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
2.1 สอบสัมภาษณ์ 
2.2 สอบปฏิบัติ 
  

(60 คะแนน) 
 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบปฏิบัติ 

รวมทั้ง 2 สมรรถนะ 100 คะแนน  
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับที่

ก่อนหลังในการสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน ตามบัญชี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น       
การยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 



8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะท าสัญญาตามวันและเวลาที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

ประกาศ ณ  วันที่  27   กันยายน พ.ศ. 2562 

 

 
                 (นางพัทธยา  ชนะพันธ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย 
ประกาศ ณ  วันที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2562 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย ก าหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

จ านวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
 

    ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 27 กันยายน 2562 *ท าสัญญาจ้าง 

เมื่อได้รับ
งบประมาณ  
 

2 รับสมัคร 1-7   ตุลาคม 2562 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ตุลาคม 2562 
4 ด าเนินการสอบ 8 ตุลาคม 2562 
5 ประกาศคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 8 ตุลาคม 2562 
6 รายงานตัว 

 
9 ตุลาคม 2561 

 
 


