
 

 

ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย 

งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เนื่องด้วย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 มี
ควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง วิชำเอกดนตรีไทย
(รำยได้สถำนศึกษำ) จึงด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำ
จ้ำง วิชำเอกดนตรีไทย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด   ดังนี้ 
1. ชื่อต าแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง 

1.1. ช่ือต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง วิชำเอกดนตรีไทย 
1.2. กลุ่มงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1.3. ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 

1.3.1. ปฏิบัติงำนสอนวิชำดนตรีไทย 
1.3.2. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

1.4. อัตรำว่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.5. ค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๒,๕๓0 บำท 
1.6. ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 256๔  

 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ ตำมท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก ำหนด      
  2) เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิ
ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้  
 3) มีสัญชำติไทย   
 4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
     5) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้   ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน          
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 6) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำท่ีใน 
พรรคกำรเมือง 

/ ๗) ไม่เป็น... 



        7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ        
เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
        8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  9) ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช  
  หมำยเหตุ  ผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกในวันท่ีท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ  รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

     ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ วิชำเอกดนตรีไทย ตำมท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. รับรอง 
     ๒) มทัีกษะควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีไทย 
     ๓) มทัีกษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้หลำกหลำยประเภท  
     ๔) มีทักษะกำรขับร้องเด่ียวและวงได้ 
     ๕) มีควำมมุ่งมั่นและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ อุทิศและเสียสละเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีงำนบุคลำกรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ต้ังแต่วันท่ี 1๖ – 2๖ ตุลำคม 256๓ ระหว่ำงเวลำ 
08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร)  
 3.2 หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและฉบับส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด (รับรองควำมถูกต้องด้วยตนเอง) ดังนี้ 
 1) ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือผู้สมัครสอบ   
 3) บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร (ท่ียังไม่หมดอำยุ) 
    4) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  พร้อมฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 
   5) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นด ำ ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  
ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป 
  6) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
  7) หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส                           
(ในกรณีท่ีช่ือ ช่ือสกุล ในหลักฐำนกำรรับสมัครไม่ตรงกัน) 
3.3 ค่ำธรรมเนียมสอบ  
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ  
 

/๓.๔ เงื่อนไข... 



3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้อง กรอกรำยละเอียดต่ำงๆ          
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่
ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่ง ท่ีสมัครสอบ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร และกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส ำหรับผู้นั้น 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะภำยใน 
วันท่ี 2๗ ตุลำคม 256๓  ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 
Facebook fanpage: งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ และ www. osc.ac.th  
 
5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

1. ความรู้ 
     - ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
            

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     - ประวัติควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 
     - บุคลิกภำพ 
     - ควำมคิดริเริ่มและปฏิภำณไหวพริบ 
     - ท่วงทีวำจำและเชำว์ปัญญำ 
     - เจตคติ 

(50) 
 
 

(50) 

 
 

 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
และหรือปฏิบัติ 

รวม 100  

 
6. วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 
  สอบสัมภำษณ์และหรือภำคปฏิบัติ ในวันท่ี 2๘ ตุลำคม 256๓ ณ โรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร  
 
7. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ท่ีจะถือว่ำเป็นผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และมีคะแนนรวมกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 
 
 

/8. กำรประกำศ... 



8. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี ๒๙ ตุลำคม 256๓  
ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ Facebook fanpage: งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
และ www. osc.ac.th โดยประกำศเรียงตำมล ำดับท่ีจำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมจำก มำกไปหำน้อย
โดยบัญชีรำยช่ือดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไป เมื่อคัดเลือกครบก ำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับ
แต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งท่ีมีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
9. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9.1 ได้รับกำรจัดจ้ำงไปแล้ว 
 9.2 ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งผ่ำนกำรคัดเลือก   
 9.3 ไม่มำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจ้ำงภำยในวัน เวลำท่ีก ำหนด 
 9.4 ไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมวัน เวลำ ท่ีก ำหนด 
 
10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
  กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ มำรำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก ให้ถือประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกได้ เป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรท ำสัญญำจ้ำง  
 ส ำหรับกำร เรี ยก ตัว ผู้ ผ่ำนกำร คัด เ ลือกไ ด้ ท่ีขึ้นบัญ ชีไ ว้ มำรับกำรท ำ สัญญำจ้ำงครั้ ง ต่อ ไป                       
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จะด ำเนินกำรท ำเป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้โดยตรงเป็น
รำยบุคคล     และส่งโดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตอบรับ ตำมท่ีอยู่ท่ีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร โดย
ให้เวลำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้มำรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน นับแต่วันประทับตรำของกำรไปรษณีย์ ต้นทำงบน
จดหมำยลงทะเบียนตอบรับ ท่ีเรียกให้มำรำยงำนตัว 
 
11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก  
     ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องท ำสัญญำจ้ำง ตำมท่ีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ก ำหนดวันท่ี ๓๐ ตุลำคม 
พ.ศ. 256๓ 
 
 
     ประกำศ ณ วันท่ี  ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
      (นำยพงศกร  พูลสมบัติ) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 


