
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนเนินพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์       

ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี จากเงิน          
นอกงบประมาณ  จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐          
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
จึงประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้  

 

๑.  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน ๑ อัตรา  
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๓๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาท) 
 

๒.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งไทยราชอาณาจักร 

  (๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

  (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต         
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 



 
๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
  (๑) คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาดนตรี ก.ค.ศ.รับรองตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง ในวันรับสมัครวันสุดท้ายคือวันอาทิตยท์ี่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕        
  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่

คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ในวันรับสมัครวันสุดท้ายคือวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และ     
ยังไม่หมดอายุ  

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ      
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม   
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย   
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดด้้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนเนินพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๕๖-๗๕๒๒๙๐ 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน 
ผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 

๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนเนินพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
 โดยวิธีการสอบ ภาค ก ภาค ข และการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจ โรงเรียนเนินพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
 โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน ภาค ก (๕๐ คะแนน) และภาค ข (๕๐ คะแนน) การสอบ
สัมภาษณ์และสาธิตการสอน ภาค ค  (๑๐๐ คะแนน ) ก าหนดโดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ภาคละรอ้ยละ ๖๐  
 ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก   
ถือเป็นที่สิ้นสุด   



๙.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
โรงเรียนเนินพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน

รวมสูงลงมา  ภายในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ ห้องธุรการโรงเรียนเนินพิทยาคม  รายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก   
 แต่หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น    
อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๙.๑  ก าหนดเวลารายงานตัวเพ่ือการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
 ๙.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อ   และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน         
การคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน   
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๙.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่          
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๙.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจ    
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น  

 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

           
 

 
                                                              (นายพงษ์ศักดิ์   กางถิ่น) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 
 
 
 



ปฏิทินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี 

โรงเรียนเนินพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 

 
๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. รับสมัคร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕             

ถึง วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพฤหัสบดี ที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๔. ประเมินการสอบข้อเขียน 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

๕. ประเมินการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  วิชาชีพและการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

๖. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๗. การจัดท าสัญญาจ้าง วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี 

โรงเรียนเนินพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 
ตารางสอบ ภาค ก ความรู้ ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
 

วัน/เวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
   เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. 
   เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๒๐ น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
 

วัน/เวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
   เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น. 
   เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
ตารางสอบ ภาค ค สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 

วัน/เวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
   เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 
การสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ประวัติ 
สาธิตการสอนวิชาดนตรี 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี    

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
…………………………………………………………. 

 
๑. ชื่อ .............................................................. ... นามสกุล .......................................................... ................ 
    สัญชาติ ....................................... เชื้อชาติ .................................... ศาสนา ........................................ 
๒. เกิดวันที่................. เดือน.................................พ.ศ. .................... อายุถึงวันสมัคร ............... ป ี
๓. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................................ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ....... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน ................... หมู่ ........... ถนน .................... ต าบล ......................... อ าเภอ .......................    
    จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์.......................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน ................................. 
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ .................................. 
๖. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก ....................................................................................................................... 
    ได้รับวุฒิการศึกษา ................................................................................................................................... 
    มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ ............................................................................................................  
 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
 

ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 
 

 
      (ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร 

 ( ...................................................... ) 
                                         ยื่นใบสมัคร วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ......................... 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
      หลักฐานครบถูกต้องเรียบร้อย    
      หลักฐานไม่ครบ ขาด ...............................................................................................  
 

              ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ตรวจหลักฐาน 
                              (…………………….………………….…………..) 
                                                      วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ......................... 

ติดรูปถ่าย     
ขนาด ๑ นิ้ว    
(ถ่ายไม่เกิน       
๖ เดือน) 


