
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบปฏิบัติราชการและ สั่ง

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารลูกจ้างชั่วคราวทุกกรณี กอปร

กับบันทึกวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ วธ ๐๘๑๒/๑๐  ลงวันที่ ๖  มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง

ลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก  

๑.๑ ครู (นาฏศิลป์ไทย โขนลิง) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์โขนลิง อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑อัตรา 

๑.๒ ครู (นาฏศิลป์ไทย ละคร)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏศิลป์ละคร  อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๓ ครู (ดนตรีไทย ปี่พาทย์) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาปี่พาทย ์อัตราจ้างเดือนละ  

๑๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๔ ครู (ดนตรีสากล) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล  อัตราค่าจ้างเดือนละ  

๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๕ ครู (ภาษาไทย) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  อัตราค่าจ้างเดือนละ  

๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๖ ครู (สังคมศึกษา) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  

๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๗ ครูสอนคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐บาท  จำนวน   

๑ อัตรา  

๑.๘ อาจารย์ (ดนตรีสากล) วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีสากล  อัตราค่าจ้างเดือนละ  

๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

๑.๙ เจ้าหน้าที่ธุรการ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ) การจัดการ อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา 



- ๒ – 

 

๑.๑๐ แม่บ้านประจำหอพักวิทยาลัย   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ/หรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ. ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เช่น  

  ๒.๑ ครู (นาฏศิลป์โขนลิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชานาฏศิลป์โขนลิง  

๒.๒ ครู (นาฏศิลป์ละคร) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ละคร  

๒.๓ ครู (ปี่พาทย)์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา เป็นผู้มีความรู้ความ  

สามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาดนตรีไทย (ปี่พาทย์)  

๒.๔ ครู (ดนตรีสากล) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้ความ  

สามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาดนตรีสากล 

   ๒.๕ ครู (ภาษาไทย) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑ ,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาภาษาไทย  

๒.๖ ครู (สังคมศึกษา) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาสังคมศึกษา  

๒.๗ ครูสอนคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

๒.๘ อาจารย์ (ดนตรีสากล) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้ 

ความ สามารถความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาดนตรีสากล 

  ๒.๙ เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ทางจัดเก็บเอกสารการประชุมสารบรรณ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่

ต่ำกว่านี้  

๒.๑๐ แม่บ้านประจำหอพักวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา เป็นผู้ม ี

ความรู้ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณอาคารหอพักนักเรียนชาย - หญิง และ

ช่วยดูแลนักเรียนชาย - หญิงให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของวิทยาลัย เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ป ี  
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 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗

กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปย่ืนในวันรับสมัคร 

 ๔.๑ ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 

 ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒X๒ นิ้ว  ๒ รูป 

 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  ณ  วิทยาลัย    

นาฏศิลปลพบุรี 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 

 ๖.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   ๔๐ คะแนน 

 ๖.๒ สอบภาคปฏิบัติ    ๔๐ คะแนน 

 ๖.๓ สอบสัมภาษณ์    ๒๐ คะแนน 

๗. ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

 กำหนดวันสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องมีคะแนนทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๙. การประกาศผลขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 
 

ประกาศ      ณ  วันที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายลิขิต  สุนทรสุข) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 


