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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลกูจางช่ัวคราว  ตําแหนง ครูอัตราจาง 

 

********************* 
ดวย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความประสงค                   

จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง ครูอัตราจาง ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน  
จํานวน  ๑  อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดวนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารจัดการอัตรากําลัง
พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และคําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  ส่ัง  ณ วันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง ครูอัตราจาง  
รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง               
จํานวน  ๑ อัตรา 

     อัตราคาจางเดือนละ  ๙,๑๔๐ บาท  (-เกาพันหนึ่งรอยส่ีสิบบาทถวน-) 
      -   สาขาวิชาดนตรีศึกษา   จํานวน  ๑  อัตรา 
       

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.๒  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด จะตองมีความรูพื้นฐาน  

ทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา 

๒.๓  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 
 ๒.๔  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
       ๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสาขาวิชาดนตรีศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเทา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 
       ๓.๒  มีความสามารถในการใชเครื่องดนตรีสากลไดทุกประเภท 
  ๓.๓  สามารถประพันธเพลง  เรียบเรียงดนตรี  ออกแบบการแสดงตามกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนได 
  ๓.๔  สามารถควบคุมและฝกซอมวงดนตรีสากล  วงโยธวาทิต  วงดุริยางคเครื่องลมได 
  ๓.๕  ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง (MOU) ได 
 
 
 
 



๒ 

 

 
 
 ๔. อัตราคาจาง 
      -  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  อตัราคาจางเดือนละ ๙,๑๔๐บาท (-เกาพันหนึ่งรอยส่ีสิบบาทถวน-) 
 

 ๕.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูมีความประสงคท่ีจะเขารับการคัดเลือก  ใหติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง          
ไดท่ีหองธุรการ  กลุมบริหารงบประมาณ  อาคาร ๑  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อําเภอสุวรรณภูมิ   
จังหวัดรอยเอ็ด  ต้ังแตวันท่ี  ๓ – ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
๖.๑  ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบฟอรมท่ีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกําหนด  จํานวน  

๑  ฉบับ 
๖.๒  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงาน                                

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๖.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  สําเนาทะเบียนบาน    พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๖  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน  ๒  รูป 
  ๖.๗  ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไมเกนิ  ๑  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙   จํานวน  ๑  ฉบับ 

๖.๘ หลักฐานอื่นๆ เชน  หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐาน 
การสมัครไมตรงกัน)  ใบสําคัญการสมรส  ใบสําคัญการหยา  (ถามี) พรอมฉบับจริง  อยางละ  ๑  ฉบับ 

 ๗.  การยื่นใบสมัคร 
๗.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถูกตอง พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใหครบถวน 
  ๗.๒  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดแนนอน 
๗.๓  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 

 ๘. เง่ือนไขการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ 

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร   
ใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ  และ
หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ            
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จะไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธใิด ๆ มิได 

  

  



๓ 

 

 

๙.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก  ในวันจันทรท่ี  ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔                      
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทางเว็บไซต www.swp.ac.th และ ทาง Facebook Fanpage : SWP:สวพ 

๑๐.  วันเวลา  สถานท่ีคัดเลือก   
      คณะกรรมการจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารท่ี  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป ณ  อาคาร 1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 

วันท่ี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - สอบขอเขียนแบบปรนัย  ๕๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป - สอบปฏิบัติการสอน 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ 

๕๐ คะแนน 

 

๑๑. ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 
     ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันพธุท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย

ไพศาล ทางเว็บไซต www.swp.ac.th และ ทาง Facebook Fanpage : SWP:สวพ 
               ท้ังนี้ ใหผูท่ีผานการคัดเลือก  มารายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔    ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองธุรการ กลุมบริหารงบประมาณ  อาคาร ๑  
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด หากไมมาถือวาสละสิทธิ์ 
 

๑๒.  เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๒.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวม
เทากัน จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน
เทากัน   จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงต้ัง   

๑๒.๒  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูง   
ลงมา  ข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๑ ป  นับต้ังแตประกาศผลการสอบคัดเลือก  แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกัน
ครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกต้ังแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับ
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 
 (๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 
                     (๓)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

๑๓.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
 ๑๓.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 
        -  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  รายงานตัว                             
ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน   
  
 
 
 



๔ 

 

 ๑๓.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก  
ใหผูผานการสอบคัดเลือกลําดับท่ี ๑  มารายงานตัว ทําสัญญาจาง ตามวันเวลาท่ีกําหนด  จึงเปนหนาท่ีของผูสมัคร
ท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
 ๑๓.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  ตําแหนง  ครูอัตราจาง ตองมา
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
 ๑๓.๔ การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูอัตราจาง ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ หรือขาราชการ 

  ๑๓.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูอัตราจาง ในกรณีระหวางการจางหากปรากฏวาเปนผู                       
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรอืมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจางอาจส่ัง 
เลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังส้ิน  

 

๑๔. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได 
ไมวากรณีใดๆ  
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                   (นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 
 
 
 



๕ 

 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง ครอัูตราจาง 

ตามประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ลงวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 
๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔            ประกาศรับสมัคร 
๓ – ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔                 รับสมัคร  (ไมเวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

   ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก 
   ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สอบขอเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ   
   ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



๖ 

 

ใบสมัครคดัเลอืกบคุคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง ครูอตัราจาง 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษารอยเอด็ 

…………………………………………………………. 
                                                                              เลขที่สมัคร................... 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง 
วิชาเอก.............................................................................................................................................................. 
๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 
       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    สถานภาพ   โสด    สมรส     หมาย    หยา 
๘.    ช่ือ – นามสกุล  คูสมรส  .......................................................................อาชีพ......................................... 
๙.    ช่ือ – นามสกุล  บิดา  ...........................................................มารดา  ................................................................ 
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลว  ดังน้ี 

  สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว /ใบรายงาน                                
ผลการศึกษา (Transcript) พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
   รูปถาย ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๒  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย  
   เอกสารอ่ืนๆ ไดแก ................................................................................................................  
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี  ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือกแลว
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัครสอบ 
              (..........................................................) 

       วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
 
 
 

 



๗ 

 

บันทกึของเจาหนาที่รบัสมัคร ความเห็นของเจาหนาทีต่รวจสอบคณุสมบตั ิ

ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
   (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก............................................. 
ลงช่ือ................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
   (....................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 


