
 

 

 

 
  ประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ในต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
ท าหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาดนตรี 

 
ด้วยโรง เรียนพิปูน สังฆรักษ์ประชาอุ ทิศ สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราชประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ในต าแหน่งครูอัตราจ้างท า
หน้าท่ีครูผู้สอนวิชาดนตรี เพื่อทดแทนก าลังอัตราครูท่ียังขาดอยู่ ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้  

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร  
1.1 ครูสอนวิชาดนตรี (ดนตรีสากล)  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000.- บาท 

 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
2.2 มีสัญชาติไทย  
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง   
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  

- ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จบวิชาเอกดนตรี หรือวิชาโทดนตรี ( สามารถฝึก       
วงโยธวาทิตได้ ) 
4. การรับสมัครเขา้รับการคัดเลือก  

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องธุรการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 20 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสอบถามไ ด้ ท่ีหมายเลขโทรศัพ ท์ 081 – 9793786 ,         
080 - 3890595 
5. หลักฐานการรับสมัคร 

 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน  



5.2  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

5.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ 
5.4 ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
5.5 หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ  
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันท่ี 27 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุ ทิศ หรือทาง 
www.psp.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9793786 , 080 - 3890595 
7. วิธีการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ  

7.1 วิธีการคัดเลือก ใช้วิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก และสอบ
สัมภาษณ์ 

7.2 วัน เวลา สถานท่ีสอบ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น.                
ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
8. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย        
การตัดสินถือเปน็เด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
9. การประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

ในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. โดยประกาศท่ีโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ หรือทาง www.psp.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9793786 , 
080 - 3890595 
10. เง่ือนไขการจ้าง  

๑๐.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง
ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

๑๐.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้
มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่
มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 18  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

       
          ว่าท่ีร้อยตรี 

     ( อัครเดช  สินภิบาล ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปนูสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 



 
 

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ครูอัตราจ้างรายเดือน ทําหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม ๒๕๖4) 

 
*************************** 

 
รับสมัคร        ระหว่างวันท่ี 20 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ    วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผลการคัดเลือก      วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง โรงเรียนจะก าหนดวนัเวลาในการท าสัญญาจ้างในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล ำดับท่ีใบสมัคร.................. 

 

ใบสมัครคดัเลอืกบคุคลเพื่อเปน็ครูอตัรำจ้ำง ทําหนา้ที่ครผูู้สอนวิชาดนตร ี
โรงเรียนพิปนูสังฆรกัษ์ประชำอุทศิ  

สังกดั ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำนครศรธีรรมรำช 
 
 

๑. ชื่อ ชื่อนามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... สัญชาติ.............เชื้อชาติ...........ศาสนา............. 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมคัร.....................ปี......................เดือน...............................วัน 
๓. เกิดที่บ้านเลขที่........หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย.......................ต าบล.......................อ าเภอ.........................จังหวัด.................................. 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.....................................ออก  ณ  ส านักงาน.............................เมื่อวันที่........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.........ถนน.........................ต าบล.................อ าเภอ................จังหวัด................................โทรศัพท.์.................. 
๕. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมคัรสอบ วฒุิ..............................................................................สาขา/วชิาเอก.... .................................................. 

ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ............................................................เมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ.............. 
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม......................วฒุิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ.................................................................................................... 

๖. ความรูค้วามสามารถพิเศษคือ
...................................................................................................................... .................................................. 

๗. ประสบการณ์ในการท างาน
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. ............................................. 

๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 
    รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จ านวน  2  รูป            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑  ฉบับ 
               ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                               ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวฒุิ ๑ ฉบับ 
    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรสุภาหรือใบอนุญาตปฏบิัติการสอน 1 ฉบับ 
    ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 

   ใบรับรองการผา่นงาน (ถ้ามี)                              ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครคัดเลือกและข้อความที่ขา้พเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัคร
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏวา่ข้อความในใบสมัครน้ีไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

                                                    ลายมือชื่อ........................................................ผูส้มัคร 
                                                              (...........................................................) 
 ย่ืนใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. .................... 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมคัรแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
          ลงชื่อ...........................................เจา้หน้าที่รับสมคัร 

(.....................................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./.................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นวา่ 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก........................................................ 
............................................................................................. 

           ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................./............................/..................... 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้  



 


