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ประสงค์จะรับ
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 คุณสมบัติทั่วไ
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   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    ๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรทีางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ เอกภาษาไทย หรือ เอกภาษาอังกฤษ 
    ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผูม้ี ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๓. วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัครคดัเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ โรงเรียนวัด
สามัคคิยาราม ตําบลคลองควาย  อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๓-๑๙๒๙, ๐๖-๑๘๑๙-
๒๗๒๔ และ 09-2291-2612 ต้ังแต่ วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๐๐ น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ 
  ๔. เอกสารและหลกัฐานที่ผูส้มัครคดัเลือกจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
   ๔.๑ สําเนาปรญิญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง) 
จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร (พร้อมฉบับจริง) 
จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ  
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ  
  ๕. การย่ืนใบสมัคร 
   ๕.๑ ผูส้มัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง และครบถ้วน 
   ๕.๒ ผูส้มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายและหมายเลขโทรศัพทท์ีติ่ดต่อได้ 
แน่นอน 
   ๕.๓ ผูส้มัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม และทาง www.smkpt1.com  
  ๗. วิธีการคดัเลือก 
   ๗.๑ ทดสอบความรู้ 
    - แบบข้อเขียน 
   ๗.๒ การสอบสัมภาษณ ์
   7.3 หากมีผู้สมัครเพียงคนเดียว จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 
 



  ๘. วัน เวลา และสถานทีก่ารคดัเลือก 
   โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม จะดําเนินการสอบใน วันที่ 2๑  มถิุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดสามัคคิยารามจะทําการสอบข้อเขียนตามตารางดังน้ี 
 

วัน วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
2๑  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.3๐ น. 

 
ความรู้ ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) 
   -ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   -มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   -วิชาการศึกษา 
   -ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน(วิชาเอก) 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

11.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 
   -บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 
   -วุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ปัญหา 
   -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และ
อุดมการณ์ความเป็นครู 
   -แฟ้มผลงาน 

 
10 
10 

 
20 

 
10 

 
  ๙. เกณฑ์การตดัสินการขึ้นบญัชแีละการยกเลกิบญัชีการสอบคดัเลือก  
   ๙.๑ ผูผ้่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ การตัดสินของคณะกรรม 
การถึงเป็นที่สิ้นสุดจะเรียกร้องสิ่งใดๆมิได้ 
   ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู้ได้ คะแนนรวม
สูงสุด ตามลําดับลงมา ภายในวันที่ 2๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่ประกาศผลการ
คัดเลือกแต่หากมีการคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผล
การคัดเลือกคร้ังใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก การข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง 
  ๑๐. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการคดัเลอืก/เงื่อนไขการจ้าง 
   ๑๐.๑ การจัดทําสญัญาจ้างคร้ังแรก ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 
พ.ศ. 2565 จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดทําสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน และให ้มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
   ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัว เพ่ือจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลกิ ประกาศรายช่ือ และการขึน้ 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มีข้อผกูพันต่อเน่ืองที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ 
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
   ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ี อํานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไมม่ี สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
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๑๑. ผลการ
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ารถือเป็นทีส่ิ้

ประกาศ 

  
  
 ผู้อํ

น้สดุ ผู้สมัคร

 ณ วันที ่10 เ

 
( นางเปมิ

อํานวยการโรง

รคดัเลือกหรือ

เดือน มิถุนาย

มิกา สขุเจริญ 
เรียนวัดสามคั

อบคุคลอ่ืนจะค

ยน พ.ศ. ๒๕๖

 ) 
คคิยาราม 

คดัค้านไม่ได ้

๖๕  

 



ปฏทินิการดาํเนินการคดัเลือกลกูจ้างชั่วคราวเพื่อปฏบิตัหิน้าที ่
ตามประกาศโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ลงวันที่ 10 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1. ประกาศรับสมคัร วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ ถงึ  

วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารบัการคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕  
3. ทดสอบความรู้และสอบสมัภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕  
4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕  
5. รายงานตัวทําสัญญาจ้าง วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๕  
6. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลอืกลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
.......................................................................... 

 
1. ช่ือและช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 

สัญชาติ..................................................เช้ือชาติ..............................................ศาสนา...................................... 

2. เกิดวันที่.............................................เดือน.............................................................พ.ศ.................................... 

อายุถึงวันสมัคร...........................................ปี..................................................เดือน.....................................วัน 

3. เกิดที่ตําบล...........................................อําเภอ.........................................จังหวัด............................................... 

           เลขทีบั่ตรประจําตัวประชาชน.....................................................ออก ณ สํานักงาน......................................... 

           .................................................เมื่อวันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.......................... 

           หมดอายุวันที่.........................................เดือน......................................................พ.ศ....................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน........................หมู่................ถนน...............................................ตําบล.......................................... 

อําเภอ..............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................... 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................................... 

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ช่ือคุณวุฒิ..............................................สาขาวิชาเอก.................................... 

6. สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา...........................................................เมื่อวันที่...................................... 

           วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ............................................................................................................................ 

           มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................................................. 

7. หลักฐานทีแ่นบใบสมัครคัดเลือก เอกสารฉบับจริง และสาํเนาจํานวน 1 ชุด 

            7.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจรงิ)  

                  จํานวน ๑ ฉบับ 

          7.๒ สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร (พร้อมฉบับจริง)     

                จาํนวน ๑ ฉบับ  

            7.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 

                  ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมฉบับจรงิ) จํานวน ๑ ฉบับ  

            7.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ  

            7.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ  

            7.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ  

            7.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รปู (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

 

รปูถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 



          7.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ 

 ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ  

            7.๘ หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี (โปรดระบุ).................................................................................................... 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง 

ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆท้ังสิ้น 

 

                                                                           ลงช่ือ....................................................ผู้สมัคร 

                                                                                  (..................................................) 

                                                    ย่ืนใบสมัคร วันที่..............เดือน.................................พ.ศ..................... 

 
บนัทกึของเจ้าหน้าทีร่บัสมัคร ความเหน็ของเจ้าหน้าทีต่รวจคณุสมบตั ิ

      ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง  
      ครบถ้วนแล้ว 
      มีปัญหาคอื............................................................. 
....................................................................................... 
 
ลงช่ือ.............................................................................. 
       (...........................................................................) 
ตําแหน่ง......................................................................... 
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .............. 
 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว เห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร 
      ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก......................................... 
....................................................................................... 
 
ลงช่ือ.............................................................................. 
       (...........................................................................) 
ตําแหน่ง......................................................................... 
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 

 
 


