
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี 

********************* 
ด้วย โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๖  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี จ านวน           
๑ อัตรา อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔  ลงวันท่ี  
๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี ดังนี้ 

 
 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเ 
      ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี  จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง             
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
 
    

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑ มีสัญชาติไทย 

     ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
     ๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
      ๒.๔ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙   
      ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคใน
การเมือง   
 ๒.๖  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
          ๓. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
 ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 
  (๑) ดนตรีสากล 
  (๒) ดนตรีศึกษา 
  (๓) ศิลปกรรมศาสตร์-ดนตรี-ดนตรีสากล 
      (๔) ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) 
  (๕) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
  (๖) คีตศิลป์สากล 
  (๗) ดนตรีคีตศิลป์สากล 
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 ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค หรือ ก.ค.ศ ก าหนด 
 ๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน (ถ้ามี) (กรณีไม่มีเอกสำรตำมระบุในข้อ ๓.๓ ถ้ำหำกได้รับกำรคัดเลือก จะท ำสัญญำในต ำแหน่ง
วิทยำกรผู้สอนวิชำดนตรี ค่ำจ้ำงเหมำจ่ำย ๙,๐๐๐ บำท/เดือน ไปจนกว่ำจะมีเอกสำรตำมระบุในข้อ ๓.๓ อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง) 
 ๓.๔ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถด้านดนตรีสากล สามารถท าวงโยทวาทิตได้ 
 ๓.๕ ถ้ามีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  
  

          ๔.  กำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีห้องธุรการ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล  ต้ั งแต่วันที่   ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ในวันและเวลำรำชกำร  ติดต่อสอบถำม                             
โทร. ๐๗๔-๗๕๐๙๓๓ 

๕.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
     ๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง                      
   จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
      ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๕.๗  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ    

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุง
ราษฎร์ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.tbrschool.ac.th เวลา ๐๙.๐๐ น.  

         ๗.  วิธีกำรคัดเลือก 
 โดยกำรสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณแ์ละสอบปฏิบัติการสอน ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ตามตารางก าหนดสอบ ดังนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

   
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบปฏิบัติการสอน 
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    ๘.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
    ๘.๑ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกคือ ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด  ในกรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีมี
ประสบการณ์สอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  
    ๘.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ และทางเว็บไซต์ 
http://www.tbrschool.ac.th เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

         ๙.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง/วันเร่ิมปฏิบัติงำน 
 ๙.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดรายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/วันเริ่มปฏิบัติงาน 
          -  ในวันจันทร์ ท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
    - กรณีไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนงัสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภำ หรือ
ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน โรงเรียนจัดท ำสัญญำในต ำแหน่งวิทยำกรผู้สอนวิชำดนตรี ค่ำจ้ำงเหมำจ่ำย ๙,๐๐๐ 
บำท/เดือน ไปจนกว่ำจะมีเอกสำรดังกล่ำว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
    -  ในอังคารท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงาน 
 ๙.๒  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
 ๙.๓  การจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาดนตรี ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน  

 

๑๐.  ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้  
ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                 
 
 
 

                                                           ( นายอ านาจ  ฤทธิ์ภักดี ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำท่ี ครูผู้สอนวิชำดนตรี  

ตำมประกำศโรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์  ลงวันท่ี  ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๑๖ – ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก (เวลา ๐๙.๐๐ น.) 
๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน   
๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๐๙.๐๐ น.) 
๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  
  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓     เริ่มปฏิบัติงาน 
   

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาดนตรี 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
        .....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการ
สมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาท้ังด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน        
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๑  รูป 
(   )   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จ านวน ๑ ฉบับ              
(   )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                   ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บันทึกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบ้ืองต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
  (    )  หลักฐานไม่ครบ คือ 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
                                                        

              (ลงช่ือ).................................................. 
                       (.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................... 
      วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ..................       

 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ 
  (    )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
                  (    )  ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

                 (ลงช่ือ)..................................................  
                           (.............................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................... 
          วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ..................       

 

 
 


