
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) 
…………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจ
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว๔๕๖๒  ลงวันท่ี  2๔  
กรกฎาคม  พ.ศ.25๖๐ และ ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๑๑๒๐/25๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี 2๔  
กรกฎาคม  พ.ศ.25๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล)ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคม 

๒.๗  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

๒.๘  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
        ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

 3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา ดนตรีสากล ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์สากล 
ดุริยางศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ดุริยศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา การสอนดุริยางค์ศึกษา ศิลปกรรม(ดนตรีสากล) 
ศิลปะนาฏดุริยางค์  การแสดงดนตรี สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามช่ือสาขา
วิชาเอก และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

 ๔.  ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ๔.๑ ท าหน้าท่ีครูผู้สอน (วิชาเอกดนตรีสากล) 

 /๔.๒ ท าหน้าท่ีผู้ฝึกสอน.... 
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๔.๒ ท าหน้าท่ีผู้ฝึกสอน วงดุริยางค์วงดนตรีสากล ของโรงเรียนหนองไผ่ 
  ๔.๓ งานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

        ๕.  ระยะเวลำจ้ำง 
จ้างระหว่างวันท่ี   ๒8  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖6 

        ๖.  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
๖.๑  ใบสมัคร  ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่  https://job.nongphai.ac.th 

          ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ใส่เสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลาย 
      ขนาด  1  นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน  ๑  รูป 
๖.๓  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๔  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๖  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๗  หนังสือรับรองการผ่านงานซึ่งออกโดยมีนายจ้างรับรอง (ถ้ามี) 

๗.  ก ำหนดกำรรับสมัคร 
ผู้ประสงคจ์ะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่  https://job.nongphai.ac.th  

ตั้งแต่วันที่  17  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
๘.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  ในวันท่ี  24  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
๙.  วัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 

โรงเรียนหนองไผ่จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 
ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันท่ี  25 พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง HCEC  อาคารพลอยไพลิน โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี ้

วัน เดือน ป ี เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 

25 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๑๐ – ๑๑.๑๐ น. 

ภำค ก 
- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป
- ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน
ภำค ข
- ความรู้และทักษะในสาขา
ดนตรีสากล

๕๐ 

๕๐ 

25 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ภำค ค สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๕๐ 

รวม ๑๕๐ 
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๑๐.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ๑๐.๑  จากการสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
   ๑๐.๒  จากการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนนใน  3 หัวข้อ  คือ  

๑) ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาเอก 
๒) บุคลิกภาพ/การแต่งกาย     
๓) ประสบการณ์   

ผู้สอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไปจากคะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและ 
สอบปฏิบัติ  ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกการจ้าง 

๑๑.  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
       ๑๑.๑  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตร ี

สากล)ในวันที่  26 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  
และทาง www.nongphai.ac.th  หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๖-๗๘๑๖๒๒ 

       ๑๑.๒  รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  วันท่ี  28 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๑๒.เง่ือนไขกำรจ้ำง 

  ๑๒.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ  10,๐๐๐  บาท 
  12.2 จ้างระหว่างวันท่ี  28 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖6  
  ๑๒.3 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงาน   ๒  เดือนต่อครั้ง 
 ๑๒.4 ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล)ต้องท าสัญญา

จ้างและสัญญาค้ าประกัน โดยผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าอันดับ คศ.๑  โดยท าสัญญาจ้าง  ณ  ห้อง 
๑๑๐๖ อาคารเพชรอ าพัน โรงเรียนหนองไผ่  หากไม่มาท าสัญญาตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 ๑๒.6 เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี  28 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  16 พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  

  ลงช่ือ 
     (นางสาวอารีรัตน์    ชูรวง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศโรงเรียนหนองไผ่ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) 

ลงวันท่ี   16  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   
........................................................................................... 

หลักสูตรกำรคัดเลือก 
ภำค ก   ความรู้ ความสามารถท่ัวไป (50  คะแนน) 

1) ความสามารถด้านตัวเลข เหตุผลและภาษาไทย
2) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภำค  ข  ความรอบรู้ (50 คะแนน) 
ความรู้และทักษะในสาขา ดนตรีสากล 

ภำค  ค   การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์    50   คะแนน 
๑) ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาเอก 
๒) บุคลิกภาพ/การแต่งกาย     
๓) ประสบการณ์   



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) 

ตำมประกำศโรงเรียนหนองไผ่  ลงวันที่  16 พฤศจิกำยน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................................................ 

16  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   ประกาศรับสมัคร 
17 – 23  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  รับสมัคร  
24  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
25  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   
26  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   ประกาศผลการคัดเลือก 
๒8  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

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




