
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนครูอัตราจางช่ัวคราว   

ตำแหนง ครูผูสอน สาขาวิชาดนตรีสากล 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ดวยโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ มีความ
ประสงคจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางช่ัวคราว ทำหนาท่ีครูผูสอน  สาขาวิชาดนตรีสากล  จำนวน ๑ 
อัตรา ดังน้ันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราช่ัวคราว ทำหนาท่ีครูผูสอน วิชาดนตรีสากล  ดังน้ี 

๑.  ตำแหนงทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ตำแหนง ครูอัตราจางช่ัวคราว ทำหนาท่ีครูผูสอน วิชาดนตรีสากล จำนวน  ๑ อัตรา อัตรา
คาจางเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ 
  ๒.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๔  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรค
ในการเมือง 

   ๒.๗  ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เวนแตโทษ สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ี
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
หรือองคการระหวางประเทศ 
   ๒.๙  ไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
  ๓.๑  วุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีสากล 
  ๓.๒  เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฎิบัติการสอน 
          ๔.  ขอบขายท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ทำหนาท่ีครูผูสอน วิชาดนตรีสากล 
  ๔.๒  จัดอบรมสงเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ๔.๓  งานวิชาการของโรงเรียน 
  ๔.๔  ปฎิบัติงานอ่ืน  ๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   



 
-  ๒  - 

  ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ต้ังแตวันท่ี ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ติดตอขอรับใบ
สมัครไดท่ี  สำนักงานผูอำนวยการ ช้ัน ๒ อาคารอินทนิล โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผูสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย อำเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง ต้ังแตวันท่ี ต้ังแตวันท่ี ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถาย ขนาด  ๑  น้ิว  จำนวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจริง      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย   ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๕  หลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบสำคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถามี)   จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังน้ี ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสำเนาถูกตอง สำหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให 
ทันทีในวันรับสมัครเม่ือตรวจสอบกับสำเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง  ๆ
ในใบสมัคร พรอมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทำใหผูสมัครสอบไมมีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือ
รายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธ์ิใด  ๆภายหลัง
มิได 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครท่ีย่ืนสมัคร และกำหนด วัน 
เวลา สถานท่ี ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย อำเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง หรือทาง  https://www.facebook.com/palain.suso 

 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจท่ีกำหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  โดยไดกำหนดการคัดเลือก ดังน้ี 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป 

ภาค ก 

- ความรู ความสามารถท่ัวไป 

- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๕๐ 

๕๐ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง ๕๐ 



 
 ๙.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบในแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
ปะเหลียนผดุงศิษย  จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนท่ีสูงกวา ตามลำดับ โดยหากมี
คะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลำดับท่ีสูงกวา 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก โดยประกาศเรียงลำดับจากผูท่ีได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันท่ี  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  และเว็ปไซตของ
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  โดยเรียงลำดับจากผูท่ีผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดลงมา ตามลำดับ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

 ๑๒.  การจัดทำสัญญาจาง 
  ๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวและทำสัญญาจาง  ในวันท่ี  ๑  กันยายน ๒๕๖๓ ณ 
หองกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย 
           
                ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

     
 

 

                                                                (นายศักดา วัจนพิสิฐ) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


