ประกาศโรรงเรียนวัดสามมัคคิยาราม
บ ครคัดเลือกบุ
อ คคลเพือ่อจ้างเป็นลูกจ้า้ งชั่วคราว ปฏิ
ป บตั หิ น้าทีค่ ครูผู้สอน
เรื่อง รับสมั
(งบปรระมาณองค์กการบริหารส่วนจั
ว งหวัดปทุมธานี
ม )
-----------------------------------------------------------ด้วยโรรงเรียนวัดสามมัคคิยาราม อําเภอสามโคกก จังหวัดปทุมธานี
ม สํานักงาานเขตพื้นที่กาารศึกษาประถถมศึกษา
ปทุมธานี เขตต ๑ มีความปประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็
า นลูกจ้างชั่วคราว ตําแแหน่งปฏิบัติหน้นาที่ครูผู้สอน
ให้แก่สถานศึศึกษา จากงบปประมาณองค์การบริหารส่ววนจังหวัด จํานวน ๑ อัตราา
อาศัยยอํานาจตามคํําสั่ง สํานักงานนคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คําสั่งที่ ๑๑๒๐๐/๒๕๖๐ เรื่องมอบอํ
ง
านาจ
ปฏิบัติราชกาารแทนเกี่ยวกักับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครเพืพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนออก
งบประมาณ โดยมีละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหน่งที
ง จ่ ะดําเนินการคั
ก ดเลือกเพพื่อจ้างเป็นครรูอตั ราจ้าง
- ครูผูผ้สอน เอกคณิ
ณิตศาสตร์ หรืรือ เอกภาษาไไทย หรือ เอกภาษาอังกฤษษ จํานวน ๑ อััตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ
น ๑๕,๐๐๐๐ บาท (-หนึงหมื
่ง ่นห้าพันบาทถ้วน-)
- ทําสัสญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศศ. 2565 – วัันที่ 30 กันย ายน พ.ศ. 25565
๒. คุณสมบับัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพพาะสําหรับตําแหน่งของผูผูม้ ีสทิ ธิสมัครเเข้ารับการสออบคัดเลือก
เป็นผู้มีคณ
ุ สสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
ไ ผู้สมัครเข้า้ รับการเลือกสรรเป็
ก
นบุคคลทั่วไปที่มีคุณณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มคุีคณสมบัติทั่วไไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระะราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชชการครู และ
บุคคลกรทางงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่มเติม
๒. มีสญ
ั ชาติไทย
๓. มีอายุไม่มต่ํากว่า ๒๐ ปี นับถึงวันสมัมัครวันสุดท้าย
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาาย
๕. ไม่เป็นผูม้ ีกายทุพพลภภาพจนไม่สามมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ควาามสามารถ หรืรือจิตฟัน
า
รือน
เฟือนไม่สมปประกอบ หรือเป็นโรคตามทีที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้้วยระเบียบข้าราชการพลเรื
๖. ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งงข้าราชการการเมือง กรรมมการพรรคกาารเมืองหรือเจ้จ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมืออง
๗. ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโททษจําคุกโดยคํคําพิพากษาถึงที
ง ่สุดให้จําคุก เพราะกระทํทําความผิด
ด โทษ ไม่เป็ นผู้บกพร่องใในศีลธรรม
ทางอาญา เว้ว้นแต่เป็นโทษษสําหรับความมผิดทีไ่ ด้กระทํทําโดยประมาททหรือความผิดลหุ
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสสังคม
๘. ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษษให้ออก ปลดดออก หรือไล่ออกจากรั
อ
ฐวิสสาหกิจ หรือหน่
ห วยงานอื่น
ของรัฐ
๙. ไม่เป็นพระภิ
พ กษุ หรืออสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
๑๐. เป็นผูมี้มคี ณ
ุ สมบัติตาาม พ.ร.บ. สภภาครูและบุคลากรทางการศึ
ล
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒

๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ เอกภาษาไทย หรือ เอกภาษาอังกฤษ
๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผูม้ ี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ โรงเรียนวัด
สามัคคิยาราม ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๓-๑๙๒๙, ๐๖-๑๘๑๙๒๗๒๔ และ 09-2291-2612 ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผสู้ มัครคัดเลือกจะต้องนํามายืน่ ในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง และครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายและหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้
แน่นอน
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม และทาง www.smkpt1.com
๗. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ ทดสอบความรู้
- แบบข้อเขียน
๗.๒ การสอบสัมภาษณ์
7.3 หากมีผู้สมัครเพียงคนเดียว จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

๘. วัน เวลา และสถานทีก่ ารคัดเลือก
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม จะดําเนินการสอบใน วันที่ 2๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดสามัคคิยารามจะทําการสอบข้อเขียนตามตารางดังนี้
วัน
2๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.3๐ น.

11.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรู้ ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
-ความรู้ความสามารถทั่วไป
-มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
-วิชาการศึกษา
-ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน(วิชาเอก)
สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
-บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
-วุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ปัญหา
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และ
อุดมการณ์ความเป็นครู
-แฟ้มผลงาน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
10
10
20
10

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ การตัดสินของคณะกรรม
การถึงเป็นที่สิ้นสุดจะเรียกร้องสิ่งใดๆมิได้
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู้ได้ คะแนนรวม
สูงสุด ตามลําดับลงมา ภายในวันที่ 2๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการ
คัดเลือกแต่หากมีการคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 3๐ กันยายน
พ.ศ. 2565 จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน และให้ มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนด
๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัว เพื่อจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก ประกาศรายชื่อ และการขึน้
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผสู้ อน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ี อํานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มี สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

ร ดเลือกหรืออบุคคลอืน่ จะคคัดค้านไม่ได้
๑๑. ผลการรคัดเลือกของงคณะกรรมกาารถือเป็นทีส่ น้ิ สุด ผู้สมัครคั
ไม่ว่ากรณีใดดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดื
เ อน มิถุนายยน พ.ศ. ๒๕๖๖๕

( นางเปมิมิกา สุขเจริญ )
ผูอํ้อาํ นวยการโรงเรียนวัดสามัคคคิยาราม

ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
ตามประกาศโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ลงวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------------ที่
1.

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ประกาศรับสมัคร

2.
3.
4.
5.
6.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก
ทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี
วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง
วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
..........................................................................

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
สัญชาติ..................................................เชื้อชาติ..............................................ศาสนา......................................
2. เกิดวันที่.............................................เดือน.............................................................พ.ศ....................................
อายุถึงวันสมัคร...........................................ปี..................................................เดือน.....................................วัน
3. เกิดที่ตําบล...........................................อําเภอ.........................................จังหวัด...............................................
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน.....................................................ออก ณ สํานักงาน.........................................
.................................................เมื่อวันที่.......................เดือน............................................พ.ศ..........................
หมดอายุวันที่.........................................เดือน......................................................พ.ศ.......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน........................หมู่................ถนน...............................................ตําบล..........................................
อําเภอ..............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.........................................................
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ..............................................สาขาวิชาเอก....................................
6. สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา...........................................................เมื่อวันที่......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ............................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ..................................................................................................................................
7. หลักฐานทีแ่ นบใบสมัครคัดเลือก เอกสารฉบับจริง และสําเนาจํานวน 1 ชุด
7.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
7.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
7.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
7.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
7.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
7.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
7.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

7.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ
7.๘ หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)....................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.....................
บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว เห็นว่า
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร
ครบถ้วนแล้ว
ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.........................................
มีปัญหาคือ.............................................................
....................................................................................... .......................................................................................
ลงชื่อ.............................................................................. ลงชื่อ..............................................................................
(...........................................................................)
(...........................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................... ตําแหน่ง.........................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .............. วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..............

