
 
 

ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

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

  ด้วย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี             
มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง       
กลุ ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547            
จ ึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื ่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั ่วคราว ทำหน้าที ่ครูผู ้สอน               
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร   
1.1  ชื่อตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 อัตรา 
 (1) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 
 

1.2  อัตราค่าจ้าง   
 (1) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จบระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี 
 (2) ค่าจ้างเดือน 12,000 บาท 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

  (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  (2) มีสัญชาติไทย 
 (3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 (6) ไมเ่ป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (7) ไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   
 (8) ไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
 (9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นของรัฐ   
 
 

/(12)... 
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 (12) ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร 
  (13) ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
      

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 กลุ่มวิชานาฏศิลป ์

(1) มีความรู้  และทักษะทางด้านนาฏศิลป์ 
(2) มีความรู้ ความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
(3)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง  

และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอกตรงตามที่เปิดรับสมัคร 
(4)  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ 

เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
         

3. ขอบข่ายงาน 
3.1 ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้          

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2 ปฏิบัติงานแก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรม สั่งสอนอบรมและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
3.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

4.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ ่มงานอำนวยการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ตั ้งแต่ว ันที่            
25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 

5.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร 
 5.1  ใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ 
 5.2  สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
 5.3 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
 5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5.5  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 2 ใบ 
 5.6  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.   
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ได้แก่ 
  5.6.1  โรคเรื้อนระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม 
  5.6.2  วัณโรคในระยะอันตราย 
  5.6.3  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม 
  5.6.4  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  5.6.7  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 5.7  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุล  
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ 

/5.7… 
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6.  กำหนดการสอบสาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00  น.เป็นตน้ไป  
 

วิธีการสอบ คะแนน หมายเหตุ 
1. สาธิตการสอน 70 ภาค ก 
2. สอบสัมภาษณ์ 30 ภาค ข 

รวม 100  
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่          
13 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานอำนวยการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60   
โดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากว่าอยู่ในลำดับ   
ที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 

9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้  ตามลำดับคะแนนรวม
สูงสุดจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 และจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1        
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประกาศ ณ วันที่  25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
  
                 
 

  (นายอรุณ  สรรพคุณ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   

 
 
 
 


