
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชำนิ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชำนิ  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

............................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลชำนิ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน

นอกงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน     อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560   สั่ง ณ   วันที่ 24 กรกฎาคมพ.ศ. 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ. 04009/ว 
1961 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณ(เงินอุดหนุน) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลชำนิ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง   
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ปฏิบัติ 

หน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชำนิ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดังนี้ 
-  สาขาวิชาเอกดนตรี หรือ ดนตรีสากล      จำนวน  1   อตัรา 

  2. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป   
ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก   
   3.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกดนตรี หรือดนตรีสากล 
   3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรอืหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลชำนิ  ตำบลชำนิ   อำเภอ
ชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่  13  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2565   ถึงวันที่  16  เดือน  
ธันวาคม   พ.ศ.   2565   เวลา 09.00 – 15.30 น.  
           5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

  2. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1 × 1.5  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า  6  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน   จำนวน   3  รปู 

  3. สำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้    โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน   จำนวน   1 ชุด 

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 



  5. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ 
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี ) เช่น  ใบรับรองแพทย์   สำเนาสะเบียนสมรส  สำเนาการ

เปลี่ยนชื่อ สกุล  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
  อนึ่งเอกสารตามข้อ  1, 3, 4, 5, 6  ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร  และสำเนา

หลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 6. การยื่นใบสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
  6.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต

จ่ายของไปรษณีย์ในใบสมัครหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยคัดเลือกทราบภายใน  7  วัน 
  6.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่  19  เดือน 
ธันวาคม  พ.ศ.  2565   ณ   โรงเรียนอนุบาลชำนิ  
  8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตรง 
   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมิน  ดังนี้ 

การประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 สอบข้อเขียน 
ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 50 สอบข้อเขียน 
ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50      สัมภาษณ์และปฏิบัติ 
                                     รวมคะแนนทั้งสิ้น 150  

   
หมายเหตุ  รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
  9. ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วัน  เดือน  ปี/ เวลา การประเมิน สถานที่ 
 20   ธันวาคม 2565 
09.30 – 11.00 น. 
 
13.00 น.เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน 
ก. ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ค. ความเหมาะสมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา
(สัมภาษณ์) ปฏิบัติการสอน การเล่นดนตรีสากล 

โรงเรียนอนุบาลชำนิ 

   
10. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินรวมทั้งสิ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
  11. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนอนุบาลชำนิจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ภายในวันที่  21 เดือน  
ธันวาคม   2565  ณ โรงเรียนอนุบาลชำนิ , เว็ปไซด์ Chumnischool.com และเฟสบุค อนุบาลชำนิ ตามตำแหน่ง
ที่ประกาศรับสมัครโดยจะข้ึนบัญชีผู้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อยตามลำดับ 



   ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง(สัมภาษณ์ )มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า   หากได้คะแนนเท่ากัน   จะให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า   หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรอบรู้ ความสามารถ ทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ทั้งนี้การ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันขึ้นบัญชี   หรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งและวิชาเอกท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกดนตรีหรือ

ดนตรีสากล 
12. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

  โรงเรียนอนุบาลชำนิจะประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกเป็นต้นไป เป็นเวลาไม่เกิน  1  ปี   นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกแต่ถ้ามีการประกาศคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  13. การสั่งจ้าง 

  1. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียน
อนุบาลชำนิตามลำดับที่ได้รับคัดเลือก  ทั้งนี้จะทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยวิธีจ้าง
เหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  อัตราค่าจ้างเดือนละ  
9,000   บาท เป็นเวลา 10  เดือน ( ธันวาคม  2565 -  30   กันยายน  2565) 

  2. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการนี้  ถือเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  
ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่นำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ 

             3. จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากภายหลังตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ  ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2565 

 
            
                                                             (ลงชื่อ)             
                       ( นายวินัย  จนัทะเมนชัย ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุน) 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชำนิ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ตำแหน่ง วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อัตราจ้าง 
เดือนละ
(บาท) 

จำนวนอัตราที่ 
ประกาศรับสมัคร 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชำนิ 

มีวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาในกลุ่มวิชาดนตรี
หรือดนตรีสากล 

   9,000 จำนวน  1  อัตรา เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญา
ตรีทางการศึกษา หรือ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเอก
ดนตรีหรือดนตรีสากลที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เอกสารแนบท้าย 2 

 
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือก 

บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุน) 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชำนิ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วัน เดือน ปี รายการ 

9        ธันวาคม     2565 ประกาศรับสมัคร 
13-16  ธันวาคม     2565 รับสมัคร 
19      ธันวาคม     2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
20      ธันวาคม     2565 สอบคัดเลือก 
21      ธันวาคม     2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
22      ธันวาคม     2565 ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


